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Мнения за книгата

Аз чета всяка книга, написана от Чък Колсън. Той е един от най-брилянтните мислители
и анализатори на културата в нашето време. Днес много хора погрешно считат, че добрият
живот се ограничава само до това да изглеждаш добре, да се чувстваш добре и да си добре
задоволен.  Но истинският добър живот е резултат от това да си добър и да правиш добро.
Прочетете тази книга и ще бъдете променени! - Рик Уорън, автор на книгата „Целенасочен
живот.“

Животът е  атакуван.  Като  човек,  който е  парализиран  от  шията  надолу като  мен,  аз
особено отчетливо чувствам това. Независимо дали се отнася до изваждането на тръбичката
за храненето на жена, чийто мозък е увреден или за извличането на човешки ембрион от
стволовите  клетки  на  човека,  стойността  на  човешкия  живот  се  намалява  с  главоломна
скорост.  Защо? И какво трябва да направим за това? В книгата си „Добрият живот,“  Чък
Колсън дава обмислени и логични доказателства, които ни помагат да намерим пътя и да го
начертаем на пясъка. Тази книга задължително трябва да бъде прочетена от онези хора, които
търсят безусловните истини в нашето общество. -  Джони Ериксон Тада, автор на книгата
„Небето“

„Най-висшата роля на разума е да показва на човека, че някои неща  са неподвластни на
разума.“ (Блез Паскал – френски математик, физик, философ и теолог)

Информация за Чарлз Колсън 

Чарлз  Уендъл  Колсън  (1931-2012)  беше  евангелски
християнски  лидер  и  основател  на  фондация  за  работа  със
затворници. Преди да стане християнин, като юрист през периода
1969-1973  той  работеше  като  специален  съветник  на  президента
Ричард Никсън за връзките с обществеността и с медиите, и беше
известен като „човекът за мръсни поръчки на президента.“ Той се
прочу по време на скандала „Уотъргейт,“ който доведе до оставката
на Президента Никсън през 1974. Колсън беше обвинен, признат от
съда за виновен и прекара 7 месеца в затвор в Алабама.

Колсън станал християнин през 1973, като се покаял, направил
пълен  обрат  в  живота  си  и  основал  фондация  за  работа  със
затворници.  Посветил  живота  си  на  разпространяване  на
християнското  учение  и  на  християнското  разбиране  за  света.
Произнасял е много лекции, включително  и по радиото, и е написал
повече от 30 книги. Той беше един от основните водачи, които през
1994 подписаха документ за  екоменическо сътрудничество между
Евангелските протестанти и католиците в САЩ.

Бил е „почетен доктор“ в повече от 15 университети в САЩ и е
насител на наградата Темплетън за 1993, която се дава на жив човек,

който  според  преценката  на  журито  „има  изключителен  принос  за  утвърждаването  на  духовните
измерения  на  живота  чрез  своите  мисли,  открития  или  практическата  си  работа.“  Паричното
изражение на тази награда е над 1 мил. долара, които Колсън дарил на фондацията си за разширяване
на работа със затворниците. Той дарил и хонорарите, които получавал за лекциите си и за книгите,
които е написал. През 2008 беше награден с медал от Президента Джордж Буш.
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Предговор

Това е книга за добрия живот – не за този добър живот, който е показван в търговските реклами, в
модните  списания  или  по  телевизията,  а  за  добрият  живот,  които  ние  искаме  да  живеем,  когато
размишляваме за това, което наистина е важно. Кое прави живота да си заслужава да бъде живян?
Каква е целта в живота ми? Как може живота ми да бъде смислен? Това са въпроси, които си задава
всеки  човек  по  време на  криза  или  когато  се  намира  под тежестта  на  нещата,  които се  случват
ежедневно в живота му.

Повечето хора считат, че живота е мръсен и объркан, и че е пълнен с парадокси. Събуждаме се
нощем,  защото  сме  разтревожени,  безпокоим  се  за  работата  си,  за  децата  си  или  за  най-добре
начертаните ни планове, които внезапно се разпадат поради тежестите на съвременният ни високо
технологичен и бясно препускащ свят. В един ден ни се струва, че контролираме нещата в живота си,
а на следващия ден сме помитани от събитията, които се стоварват върху нас. Ако досега не сте имал
такива моменти в живота си, моля ви да ми пишете; вие ще бъдете първият човек, когото познавам, в
чийто живот всичко е наред.

Докато довършвах окончателният вариант на ръкописа на тази книга, на мен ми се случи едно
отварящи  очите  преживяване,  което  илюстрира  как  тази  книга  може  да  ни  помогне  да  намерим
смисъл в живота и да се справим с обезсърчаването. Моята дъщеря Емили и нейния син Макс бяха у
нас, с жена ми Пати и мен за Рождество Христово. Емили е самотна майка на 14-годишен син-аутист.
Децата, които са аутисти могат да бъдат любящи и чудесни, но те се нуждаят от специално внимание,
поради  проблемите,  които  имат  с  разговарянето  и  разбирането  на  смисъла  на  получаваната
информация.  Те са особено зависими от подредеността и сигурността в живота им. Когато Макс ни
идва на гости, ние веднага изваждаме от шкафа неговите играчки, оглеждаме закачените снимки и
картини  по  стените  и  изпробваме  приборите  и  устройствата.  Ако  нещо  се  е  променило  след
последното  му  посещение,  той  видимо  се  измъчва.  Всеки  необичаен  шум  предизвиква  някаква
раздразнение в децата-аутисти. Емили нарича тези случки „загуба на самоконтрол“ и това са сериозни
събития, които трябва да бъдат избягвани.  Тъй като Макс е на 14 години, тези случаи на „загуба на
самоконтрол“ могат да се проявят във формата на ураган. 

Наблюдавал съм как Емили помага на Макс да се справи в такива случаи. Една вечер имахме
един необичаен посетител и Макс започна да се мръщи и да става неспокоен. Тъй като децата-аутисти
могат да обработват информацията по-добре, ако я виждат, отколкото когато я чуват, Емили често
използва таланта си да рисува,  за  да помогне на Макс да разбере случващото се чрез рисунките.
Когато забеляза,  че тази вечер Макс се  разтревожи, тя веднага седна до него и започна да прави
прости рисунки, една след друга, всяка от които беше отделена в отделна очертана рамка – подобно
на книжка с комикси. Така тя обясняваше на Макс промените, които ставаха пред очите му.  Този
човек, посетителят, работи с дядо. Освен това той е приятел, който понякога ходи да лови риба заедно
с  дядо.  Виждаш ли лодката?  Виждаш ли слънцето  на  небето?  Той  просто ти  донесе  подарък  за
Рождество Христово. Виждаш ли кутията в тази опаковка и големия лък? Макс се успокои. Думите на
Емили и рисунките му помогнаха да разбере, и да придобие опит по същия начин, по който една
инструкция за работа може да покаже как правилно да бъде сглобен велосипед или да бъде монтирана
видеокарта  в  компютър.  Колкото  повече  разбира  Макс,  толкова  по-малко  става  объркан  и
разтревожен.

Докато наблюдавах Емили, аз си помислих: „Разбира се.“ Точно от това се нуждаем всички ние –
от  инструкция  за  това,  как  работят  нещата,  когато  способностите  ни  да  разбираме  ни  изоставят
объркани и уменията ни да се справяме са стигнали до своя предел. Понякога всички ние сме като
Макс.  Не  можем  да  разберем  какво  се  случва  в  нашия  свят  и  защо  се  чувстваме  напрегнати  и
обезсърчени.  Поради  това  ставаме  жертва  на  нашия  собствен  начин  за  измъчване:  започваме  да
клюкарстваме  или  да  подчертаваме  колко  сме  важни;  започваме  да  се  напиваме  или  да  имаме
извънбрачна  любовна  връзка;  или  се  отдаваме  на  весело  пазаруване  с  кредитната  си  карта;  или
дразним шефа си дотогава, докато той се почувства задължен да ни уволни. Беснеем и крещим на
хората, че не можем да разберем и не можем да се справим. Многобройните начини, по които хората
се  държат  лошо,  защото  не  могат  да  понесат  това,  което  им  се  случва,  доказват  какво
предизвикателство е живота.

Вярвам, че затруднението ни да разбираме начинът по който работи света и как да се пригаждаме
към него става още по-голямо от лъжливите очаквания,  с  които ни зарежда нашата култура.  Ние
приличаме на хора, които се опитват да се изкачат нагоре, намирайки се върху ескалатор, който се
движи надолу. Ние пуфтим и се потим, но не стигаме до никъде. Проблемът е, че културата ни тласка
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в една посока, а ние не сме разбрали, че тази посока е погрешна. Когато зададем фундаменталните
въпроси за целта и за смисъла, ние получаваме лъжливи отговори. Опитите ни да живеем според тези
погрешни отговори неизбежно ни довеждат до състоянието на гняв и ужас.  Ние имаме нужда да
видим и да разберем цялата картина на това, как наистина работи света и от какво се нуждаем ние, за
да живеем добре. Надявам се, че тази книга ще ви помогне да направите това, така както рисунките на
Емили помагат на Макс да разбере своя свят.

В следващите страници ще търсим отговорите на различни въпроси и ще изследваме житейския
опит. Това не е някакво абстрактно упражнение. Начинът, по който ще отговорим на тези въпроси, ще
определи как ние ще живеем, как ще умрем и дали животът ни ще има някакъв принос.

Преди около 30 години, когато ми предстоеше да изляза от затвора, аз написах книгата „Роден
отново,“ (Коментар: Аз съм превел тази книга и мога да я изпратя на всеки, който пожелае. Д.Пр.), която за
моя  изненада  се  продаде  в  милиони  копия  и  беше  отпечатана  в  40  страни  по  света.  Оттогава
преживях много неща. Служил съм на затворниците по целия свят, срещал съм се с очарователни
хора, бил съм награждаван с награди и отличия и съм бил обучаван от моят  внук-аутист,  и от много
други на това, какъв е смисълът на живота. От една страна, „Добрият живот“ поглежда към онова,
което бях написал в „Роден отново,“ но възползвайки се от изгодата да гледа в огледалото за гледане
назад.  Какво  научих  аз  от  един  безреден  и  възбуден  живот?  В  известен  смисъл  тази  книга
представлява тематични спомени – останалата част от историята след „Роден отново.“ В нея има
спомени от собствения ми живот – някои от които са весели, а други – болезнени. В нея се разказва за
някои от най-важните моменти от живота ми и за уроците, които научих от тях. Надявам се, че освен
това тя отразява и моят собствен стремеж към това, което искаме всички ние – да живеем живот,
който е смислен и изпълнен с значение.

Умолявам ви да не си мислите, че тази книга е някакъв вид обобщение на живота на някакъв
важен държавник, който я пише с цел да ви впечатли с мъдростта, която е натрупал. Не. Тази книга е
за търсещите хора – търсещи хора от всякакъв вид, независимо дали търсят някаква религиозна вяра
или нещо друго. Това може да ви изненада. Всеки, който е чувал за мен знае, че аз съм християнин. Аз
притежавам  дълбоки  и  трайни  убеждения  и  едва  ли  бих  могъл  да  твърдя,  че  съм  неутрален
наблюдател. Но и аз съм търсещ човек. Моето търсене ме отведе до християнството и от тогава то ме
е движило да разкривам още по-пълно истината, че ние сме създадени с цел да знаем и да живеем.

Търсенето, което ще ръководя тук, ще бъде извършено, дотолкова доколкото съм способен, без да
се  облягаме  на  някакви  предварителни  приемания  или  на  сектантски  убеждения.  Това  може  да
разтревожи моите християнски приятели, но аз си мисля, че е логично просто да следваме къде ще ни
отведат човешкият разум и човешкото въображение, докато не преценим, че по-нататък не можем да
вървим след тях. Накрая ще видим, дали разумът и въображението се нуждаят техния обхват да бъде
увеличен чрез вярата. Може би това, което ние наричаме е, че човешка истина няма никаква връзка с
вярата, но може и да се окаже, че между тези две неща има връзка.

Блез Паскал, великият френски философ и математик веднъж казал, че  на света има само два
вида хора: хора, които търсят и хора, които не търсят. Ние или сме пътешественици, които търсим
отговорите,  с  цел  да  придадем смисъл на  нашия свят,  или сме  скитници,  които сме  застанали в
канавката край пътя поради разсеяност и отчаяние, и сме престанали да търсим.  Ако четете тази
книга, вие вероятно сте търсещ човек. Това е добре. Да бъдем живи, това означава да търсим.

Ако си мислите, че вече знаете отговорите на великите въпроси, въпреки това прочетете тази
книга. Тя ще ви помогне да разберете вашите убеждения по един по-ясен начин и да живеете по-
пълноценно с тях.

Хората,  към  които  изпитвам  най-голямо  състрадание  са  от  втората  група  на  Паскал  –
нетърсещите.  Да не се интересуваме от великите въпроси и дилеми на живота е трагедия, защото
търсенето на смисълът и истината правят живота да си заслужава да бъде живян.

Много хора, особено младежите са убедени, че такова търсене е безплодно. На тях им е казано
още от предучилищната възраст, че мнението на един човек е толкова добро, колкото и мнението на
друг човек, че всеки човек си има своя собствена истина, която е взел от шведския бюфет с миш-маша
на многото култури. Ако един избор се окаже с отвратителен вкус, ние си вземаме нещо друго и т.н.,
докато намерим това, което най-много ни харесва. Мисля си, че отчаянието на поколенията А, Б и В
произлиза  от  тази  фундаментална  представа,  че  не  съществуват  тези  неща,  които  наричаме
„реалност“ или „Истината - с главно И.“

Почти всеки нов филм, който гледам напоследък, показва блестящ, добре изглеждаш и талантлив
млад мъж, който е толкова откровено тъжен, че едва може да си повдигне главата. Иска ми се да
изкрещи: „Какво му става на този мъж?“ После изпитвам дълбоко състрадание, защото на неговото
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поколение беше забранено онова нещо, което прави живота да е спиращо дъхът предизвикателство:
истината.  Много младежи избягват  да насочват ентусиазма  си към търсене на друга,  по-различна
логика. Твърде често те се противопоставят на реалността, като откриват, че обещанията от 1960-те са
празни. Те имат лоши предчувствия относно прагматичното си приспособяване към живота, въпреки
че внимават да не признават пред своите пораснали деца компромисите, които са направили.

Някои хора избутват встрани търсенето на тези отговори докато остареят и даже презират всяко
търсене  на  истината  като  някаква  непрактична  младежка  фантазия.  За  мен  сега  търсенето  на
отговорите на големите въпроси са по-навременни от всякога преди. Остаряването носи със себе си
предимството да разбираме как отговорите на големите въпроси, върху които човек построява живота
си дават  своето отражение.  Докато остарявам,  аз  установявам,  че  оценявам живота  си  критично:
„Дали живях според очакванията си? Колко добре се справих? Използвах ли талантите си в техния
пълен потенциал?“ Когато вече няма да ви остава много време, тогава и вие ще направите своите
оценки. Обещавам ви.

И едно предупреждение: Търсенето на истината и на смисъла е процес, който продължава през
целия ни живот и ако си мислите, че вече знаете всички отговори, вие можете да станете непоносим и
опасен човек.  Поради това аз все още се считам за  търсещ човек.  Както казах,  аз имам страстни
убеждения,  но  все  още  съм  пътешественик.  Всеки  ден  научавам  нови  неща,  както  е  казано  в
прекрасната мисъл на Т. С. Елиот: „Старите хора трябва да бъдат изследователи. Не е важно къде се
намиране, дали сме тук, или там. Трябва да бъдем спокойни и да продължаваме да вървим към друга
дълбочина,  към  още  по-близко  съюзяване  и  към  по-задълбочено  общуване.“  Поради  това  ще  ви
поканя да участвате в един разговор на темата кое е това нещо, което прави живота да си заслужава да
бъде живян. Заедно ще потърсим, за да намерим „друга дълбочина“ и „по-задълбочено общуване“ с
живота – за да намерим начин за живеене, което прави живота да е наистина добър.

В първата половина на книгата ще разгледаме живота на хора, които са търсели добрия живот.
Кое ги е мотивирало да правят изборите в живота, които те са направили? И дали тези избори вършат
работа?  Във  втората  половина  на  книгата  ще  разгледаме  по-подробно  търсенето  на  истината.
Опознаваема ли е истината? Каква промяна ще направи това в ежедневния ни живот? Докато правим
това, припомняйте си малката притча за Емили и Макс, за рисунките, които му помогнаха да намери
смисъла в неговия свят, което се надявам че ще мога да направя за вас: да нарисувам с думи картини,
които ще покажат истината за това как работи света и как ние се пригаждаме към него.

Накрая обаче, даже след най-добрите обяснения, ние ще се изправим пред едно допълнително
предизвикателство: Дали сме способни да живеем добрият живот? Откъде можем да намерим силата
и смелостта, от които се нуждаем?  В последните глави аз ще ви дам единственият отговор, който
знам на тези въпроси, единственият отговор, чиято правота е доказана от самия живот.

Методът да изследване на тези важни идеи ще бъдат истории – някои от собствения ми живот,
други  –  от  живота  на  хора,  които  познавам,  трети  –  от  филми,  а  четвърти  –  от  хора,  които  са
формирали човешката история. Надявам се, че обобщени заедно, тази мозайка от истории – някои от
тях ярки, други – смътни, ще ви помогнат да разберете своята собствена история и вярванията, които
мотивират вашето търсене на смисъла, целта и истината. 

Причината, поради която тази книга посвещава толкова голямо внимание на житейските истории
е не просто, защото те ни предоставят наслаждаващо четене, а и защото човешкият опит ни помага да
се преборим с живота,  докато го живеем.  Аз не разказвам историите просто като илюстрации на
някакви идеи - те са част от борбата ни с живота.  Мисленето и живеенето са свързани заедно: ние
мислим за да знаем как да живеем и се научаваме каква е истината чрез живеенето. Добрият живот
изисква обединение на две неща, почтено живеене и мислене, или както го е казал поетът Елиот - „по-
задълбочено общуване.“

Мисленето  и  живеенето  са  свързани  заедно:  ние  мислим  за  да  знаем  как  да  живеем  и  се
научаваме каква е истината чрез живеенето. Написването на тази книга заедно с моят отдавнашен и
надарен колега Харолд Фикет се превърна в едно истинско приключение, в което аз сграбчвах идеи и
стигнах до заключения, които никога не съм си представял или бих могъл да достигна по друг начин.
За мен това беше вълнуващо. Вие ще прецените дали и за вас ще е така. Това е начин на живеене на
наистина добрия живот.
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ДА ТЪРСИМ ДОБРИЯ ЖИВОТ

Глава 1

Неизбежният въпрос

Един  възрастен  мъж  вървеше  надолу  по  широката  пътека  през  колонадата  от  вечно  зелени
растения. Косата на главата му беше побеляла, къдрава на вълни и беше сресана на едната страна.
Веждите му стърчаха добродушно към слепоочията му. Беше облечен в светлосин анорак, под който
се виждаше риза за  голф с  хоризонтални райета,  панталони без колан и с  обувки с  подметки от
естествен  каучук,  които  неговият  лекар  му  ги  беше  препоръчал.  Походката  му  беше  бърза,  но
вдървена, подобна на човек, който току-що се е изправил след дълго седене. Той вървеше напред със
силен  стремеж  и  цел,  все  едно  че  търси  някой  или  нещо.  Зад  него  вървеше  семейството  му.
Непосредствено след него беше съпругата му, а дъщеря му и зет му бяха една-две крачки по-назад, а
между тях бяха децата им. Очите на мъжът показваха, че в този момент той не мисли за семейството
си, въпреки че изглеждаше че ги мъкне след себе си. Очите му  внезапно се отвориха широко, но бяха
втренчени  и  изцъклени,  което  можеше  да  се  дължи  само  на  уплаха.  Устата  му  се  отваряше
конвулсивно, което показваше, че съдържанието на стомаха му се е изкачило до гърлото. От ляво
семейството му можа да види извивката на дълъг бряг, да чуе шума на вълните и да усети миризмата
на морето. Но мъжът не погледна нито в ляво, нито в дясно, а препъвайки се продължи да върви
напред, с напрегнато тяло и с решителност. Когато най-накрая се обърна надясно, той стъпи на една
обширна ливада,  раирана  с  хиляди бели кръстове,  които стигаха  до  хоризонта.  Тук-там имаше и
еврейски звезди сред дългите редици от кръстове, които контрастираха ярко върху фона на зелената
морава.  Вървежът  на  стария  мъж  се  ускори,  когато  той  тръгна  през  това  просторно  гробище.
Семейството му с усилие успяваше да върви след него.

Решителният преход на Джеймс Райън най-после спря пред един кръст. Очите му почервеняха и
се  насълзиха.  Мъжът ги избърса  с  трепереща ръка,  подсмърчаше шумно и се  опитваше да диша
дълбоко. Ето това е, кръстът на неговия капитан, име и дата: Капитан Джон У. Милер, 13.06.1944.
Отново преглътна трудно, изтри сълзите си и прехапа устните си. Задавено преглъщаше, докато се
бореше да диша. Коленете му се прегънаха и той коленичи пред кръста и раменете му се приведоха.
Жена му бързо го хвана под мишницата от едната страна, а зет му – от другата. Възрастният мъж се
радваше, че те бяха с него, но те не можеха да му помогнат да направи това, което трябваше да бъде
направено. Той промърмори, че е добре и те се отдръпнаха няколко крачки зад него, оставяйки го на
спомените, които го притискаха толкова силно, че той не можеше да понесе тежестта им.

Чак в този момент той разбра, че това, което очакваше и в същото време от което се страхуваше,
е  някакъв  вид  размяна.  За  него  това  посещение  на  Американското  гробище  в  Нормандия  не  е
обиколка за разглеждане на забележителностите. То има много дълбок смисъл. Даже сега той не може
да каже защо това е най-важното. Обаче емоцията която го завладя, показа, че наистина това е най-
важното. Това, което трябваше да се случи е свързано с въпросът, който го преследваше през целия му
живот. Неизреченият въпрос, който го доведе тук. Той усеща присъствието на този въпрос във всеки
спомен и то не само в добрите спомени. 

Сега, когато гледа гроба на своя капитан, Райън трябва да зададе този въпрос. Десетки години
по-рано,  на  6  юни 1944,  капитан Милер и  неговите  парашутисти се  приземиха  на  плажа Омаха,
ужасът,  през  който  той  оцеля,  като  част  от  101  въздушнодесантна  дивизия.  Неговата  част  беше
спусната  над  Нормандия  в  нощта  преди  морския  десант.  По-късно  той  научи  от  разказите  на
приятелите си  и от документалните филми какво всъщност е представлявал денят Д. Въпреки че
германците  не  са  очаквали,  че  десантът  ще  се  извърши  на  мястото,  което  избрал  Айзенхауер,
въздушните бомбардировки ни най-малко не бяха смекчили позициите им и когато предните врати на
десантните баржи се отвориха близо до брега, излизащите от тях десантчици приличаха на патици в
езеро, по които стреляха вражеските картечници. Много от бойците, които седели в първите редици
на  приставащите баржи, не са имали никакъв шанс даже да станат от местата, когато германците са
открили огън по тях. Онези, които успели да скочат през бордовете на баржите за да плуват и да
пълзят  към  брега,  можели  само  да  се  вкопчват  за  набитите  от  германците  в  прибоя  на  вълните
железни релси и метални решетъчни конструкции, монтирани там, за да попречат на евентуалния
морски десант с танкове. Морските десантчици скачали напред във вълните, други скачали от левия и
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десния  бордове  на  баржите.  Те  били  улучвани  не  само  от  куршумите  на  картечниците,  но  и  от
артилерийските снаряди. Човешки тела летели при всяка експлозия. Ранените грабвали откъснатите
си ръце и с препъване правели още няколко крачки, преди да умрат. Морските вълни се разбивали в
брега,  обагрени  с  червена  кръв,  обливайки  умрелите,  които  лежали  разхвърляни  и  безчувствени.
Капитан Милер и няколко от неговите хора успели да стигнат до плажа. Въпреки, че над 50 % от
първите вълни десантчици на плажа Омаха били убити, останалите пробили първата отбранителна
линия на германците.  Скоро след денят Д на капитан Милер и на едно отделение от 7 бойци им
заповядали да намерят парашутистът редник Джеймс Райън и да го отведат у дома – жив. Началникът
на  генералният  щаб  на  американската  армия,  генерал  Джордж  Маршал  лично  подписал  заповед
редник Джеймс Райън да бъде отчислен от армията. Двамата по-големи братя на Райън били убити по
време на морския десант, а третият бил убит по време на сражение в Нова Гвинея. Маршал преценил,
че трима сина са достатъчен принос на която и да е майка за победата във войната. 

Капитан Милер и неговото отделение намерили Райън сред оцелелите от една военна част, на
които  им  било  заповядано  да  защитават  един  мост  от  далечната  страна  на  една  река.  Било  им
заповядано на всяка цена да защитават моста, а в случай че повече не могат  - да го взривят. Когато
капитан Милер и хората му отишъл при тях за да отведат Райън у дома, той отказал да замине. Милер
го попитал какво би трябвало да кажат да майка му, когато й занесат още едно сгънато американско
знаме. Райън отговорил: „Кажете й, че когато сте ме намерили, аз бях единственият оцелял брат. И че
няма начин аз да ги изоставя. Мисля си, че тя ще разбере това.“ Тогава капитан Милер и  неговите
хора му казали гневно, че докато го търсели, двама човека от групата им  вече били убити. Накрая
Милер решил те да се присъединят към групата на Райън в охраната на моста, за да могат по този
начин да запазят Райън и да го спасят.  Скоро германците тръгнали към тях – доста голяма група,
придружена от два танка „Панцер“ и два танка „Тигър.“ Американците подмамили „Панцрите“ да
тръгнат по главната улица на близкото село, където имало предварително организиран капан и ги
унищожили. Единственото нещо, което позволили да върши Райън, било да хвърля срещу танковете
минни снаряди, които играели ролята на ръчни гранати. Милер заповядал на Райън винаги да стои зад
неговия гръб и при всяка крачка го прикривал с тялото си. По време на сражението един от танковете
убил американския снайперист. Друг американски войник бил убит с удар с нож в сърцето по време
на ръкопашна схватка. Въпреки изобретателността на защитниците на моста станало очевидно, те
няма да могат да устоят на по-силният противник и американците решили да преминат до другия
край на моста. По време на преминаването един от сержантите бил улучен и умрял.

Капитан  Милер  бил  ранен  в  тялото  под  ребрата,  докато  се  опитвал  да  свърже  кабелите  на
устройството за взривяване на моста. След това взрив от артилерийски снаряд го съборил и той почти
загубил създание. Загубил всякаква надежда, капитан Милер започнал да стреля срещу един танк,
който вървял право към него. Внезапно един американски самолет за борба срещу танкове изтрещял
над тях, взривил вражеските танкове, натрошавайки ги на парчета и принудил германците панически
да се оттеглят. Скоро след това пристигнало и подкрепление от американски войници. От групата,
която била изпратена да спаси Райън, само двама души останали незасегнати, а другите били убити
или умирали. Капитан Милер лежал близо до мястото, където бил улучен - в долния край на парапета
на  моста.  Измъчван  от  силно  страдание,  в  този  момент  Райън  останал  сам  със  своя  спасител  в
последните  предсмъртни  мигове  на  Милер.  Райън  наблюдавал,  докато  капитанът  си  борел  в
последните мигове от живота си, прострелян в гърдите. Едва дишайки, той промърморил „Джеймс,
заслужи това...заслужи това.“ Дали тези предсмъртните думи са били заповед или поръчение? Редник
Райън винаги ги възприемал по този начин. Тези спомени владеели остарелият Джеймс Райън, който
сега стоял,   взирал се в надгробния надпис и говорел на своя умрял командир. Казал на капитан
Милер, че семейството му е тук заедно с него. Признал, че не бил сигурен, как ще се почувства,
когато дойде днес на гробището. Той искал Милер да знае, че през всеки ден от живота си е мислил за
разговорът им на моста и за предсмъртните думи на Милер. Райън се опитал да живее добър живот и
се надява, че е живял така. Поне в очите на капитана Райън се надянал, че е „заслужил това.,“ че
животът му е бил достоен за жертвата, която капитан Милер и другите са направили заради него.

Докато изричал тези думи, Райън не преставал да се пита как живота на някой човек, колкото и
добре да е изживян, може да бъде достоен за жертвата на живота на приятелите му. После старият
мъж се изправил, но не се чувствал успокоен. Въпросът оставал без отговор. Жена му пристъпила
напред и отново застанала до него. Той я погледнал и я помолил: „Кажи ми, че живях добър живот.“
Объркана от молбата му, тя отговорила с въпрос: „Какво?“ Той трябвало сам да знае отговора. Той се
опитал отново по-ясно да  я  помоли:  „Кажи ми,  че съм добър човек.“  Молбата  му я  нервира,  но
неговата искреност я накара да не дава израз на яда си, а да реагира положително и тя с голяма
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почтителност каза: „Да, ти си добър човек.“ След това жена му се върна при останалите членове на
семейството, чието поведение показваше, че те са готови да си тръгнат. Преди да се присъедини към
тях,  Джеймс  Райън  застана  мирно и  отдаде  чест  на  своя  умрял командир.  Колко  доблестен стар
войник е той.  Кой от нас може да си представи тази сцена от чудесният филм „Спасяването на редник
Райън“ на Стивън Спилбърг  и да не си зададе същия въпрос: „Дали аз живях добър живот?“ Има ли
точен начин за пресмятане на отговора на този въпрос? Кое е това нещо, което прави доброто да е
достатъчно добро? Дали нашият живот заслужава жертвата на другите хора? Неизбежният въпрос
дали сме живели добър живот изследва внимателно сърцата ни.

Не  всеки  човек  е  преживял  нещата,  които  са  се  случили  в  живота  на  Райън  по  толкова
драматичен начин.  Но  въпреки  това,  въпросът  за  добрия  живот,  както и  други  подобни на  него,
преследват всеки човек още от най-ранните години на съзнателния ни живот. Нещо вълнува самата ни
сърцевина и иска да отговорим на толкова много въпроси: „Животът има ли смисъл? Дали сме сами
във вселената или има някаква сила – ако искате, наречете я съдба, участ, орис или провидение –
което направлява живота ни?“ Разбира се, тези въпроси не ни безпокоят толкова добре формулирани.
Обикновено  най-трудните  въпроси  ни  удрят  в  най-трудните  ни  моменти  –  по  време  на  някаква
трагедия или на сериозно заболяване, когато се борим срещу някакво насилие и несправедливост, или
след като сме видели,  че надеждите ни са рухнали – когато  ние викаме:  „Защо светът е  толкова
объркан? Има ли нещо, което мога да направя в тази ситуация?“ 

Има някаква мистерия във вечните въпроси за човешкото съществуване. Съмнявам се, че има
човек, който да е гледал филма „Спасяването на редник Райън“ или да е чел прекрасните книги -
„Братя  Карамазови“  на  Достоевски  или  „Чумата“  на  Алберт  Камю  –  който  да  не  е  съгласен  с
основателността на такива въпроси. Нито пък ще се усъмни в това човек, който някога се е удивлявал
на красотата на Млечния път или е седял плачейки край смъртния одър на любим човек. 

Това,  което  отличава  човешките  същества  от  всички  други  същества  е  нашето  съзнание  за
собственото аз – ние знаем, че сме живи и че ще умрем, и не можем да престанем да си задаваме
въпроси като: „Защо животът е такъв, какъвто е?“ и „Какво означава всичко това?“ Не е ли странно,
че всички ние веднага разбираме защо редник Райън се е чувствал длъжен да живее почтен живот?
Дали е вярвал, че живеейки почтено, той може да направи саможертвата на неговия командир да е
била оправдана  и  заслужена,  а  не прахосана и ненужна?  Очевидно,  той е  вярвал и  ние усещаме
правотата в този вид вяра. Но защо той има усещането, че е техен длъжник? Защо счита, че техните
постъпки трябва  да  бъдат  компенсирани  чрез  неговите  постъпки,  все  едно  че  сляпата  богиня  на
правосъдието, която държи меч в едната си ръка и везна в другата си ръка наистина съществува? И
защо  трябва  добротата  да  бъде  средството,  чрез  което  той  да  изплати  този  дълг?  Защо  това
разплащане да не стане чрез отмъщение? Защо Райън не би трябвало да си постави за цел да убие
възможно по-голям брой бивши нацисти? Защото по някакъв начин отмъщението не задоволява! Ако
жертвата въобще може да отплатена, това може да стане единствено чрез жертва, а не чрез клане. Ние
знам това. Но защо го знаем?

По-общият отговор е,  защото ние сме хора и задаваме въпроси за смисъла и целта на живота.
Ние  имаме  вроденото  чувство  за  справедливост  и  за  собствената  ни  нужда  да  удовлетворяваме
изискванията на справедливостта. В зависимост от културата, има различия в критериите за морално
поведение, но вземете хора от Каменната ера, които живеят в някое затънтено селце в Папуа Нова
Гвинея, поставете ги да седнат пред редник Райън и те веднага ще разберат неговия проблем. Те ще
разберат  въпросите  на  Райън  и  неговото  чувство  на  благодарност  и  признателност.  Темата,
съдържаща се във въпросите, зададени от живота на редник Райън, веднага ни отвеждат в областта на
етиката. Тя подсказва, че има множество различни отговори на тези въпроси. Вероятно някои от тези
отговори са по-добри от другите – някой от тях са верни, а другите са неверни. Но коя е причината за
тези различия? Какво означава това, че ние имаме вродено чувство за тези неща? Във всеки случай
това ни насочва към представата, че ние живеем в морална вселена, което е една от причините хората,
независимо от тяхното минало, от икономическото им състояние или от мястото, където са се родили,
да са непреодолимо религиозни.  Даже да липсва нещо друго, всички ние знаем, че има някой или
нещо, на което сме в дълг заради нашето съществуване.

Освен това, нашите въпроси предполагат, че ние можем да избираме как да отговорим на тези
въпроси и да действаме в хармония с направените от нас избори. Свободата на човешката воля, даже
и да е ограничена, е вградена в начинът, по който работи човешкият ум. Коментирайки тези житейски
въпроси,  Съдията  от  Върховния  Съд  на  САЩ  Антони  Кенеди,  в  съдебното  дело  „Планирано
родителство“ срещу Кейси (Коментар: Съдебно дело от 1992, в което се обсъжда, дали бременна жена,
която иска да  направи  аборт,  трябва  да  представи писменото съгласие на  бащата за  извършването на
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аборта и да се изчака поне 24 часа и след това да се извърши аборта. Д.Пр.) казал: „В сърцевината на
свободата  се  намира  правото  на  човека  сам  да  определя  своята  представа  за  съществуването,  за
смисъла, за вселената и за мистерията на човешкия живот.“ Кенеди твърдял, че вярванията на човека
относно  тези  неща  определят  качествата  на  характера  му като  личност.  Ние  сме  такива  такива,
каквито сме, защото сме длъжни да стигнем до нашите собствени заключения и до нашите собствени
отговори  на  големите  житейски  въпроси.  Въпреки,  че  съм  изцяло  несъгласен  с  юридическото
заключение,  до  което е  стигнал съдия  Кенеди  по  това  конкретно дело,  аз  трябва  да  призная,  че
цитираното негово обобщение е уловило това, което ни прави човешки същества.

Мога да си спомня кога за пръв път в живота си започнах да си задавам такива въпроси. Имам
особено ярки спомени от една неделна сутрин през декември 1941, когато семейството ни седеше
около  радиото  и  слушаше  с  нарастваща  тревога  съобщенията  за  японските  нападения  на
пристанището Пърл Харбър. Тогава бях убеден, че ние ще се сражаваме с японските или германските
войски по улиците на нашето заспало предградие на Бостън. Спомням си, че попитах баща си: „Защо
трябва да има война, кръвопролитие и смърт?“ Той ми отговори – погрешно, както си мисля сега – че
това е част от природния процес, подобно на глада и чумните епидемии, които предпазват света от
пренаселеност. По време на войната организирах кампании за събиране на пари в моето училище,
даже  продадох  на  търг  моята  любима  колекция  от  модели  на  самолети,  за  да  даря  парите  за
финансиране на войната. Инстинктивно знаех, че аз трябва да свърша моята част от работата, за да
защитя нашите свободи. Даже когато бях на 12 години, аз исках моят живот да има значение. Освен
това си спомням как много нощи стоях в нашия двор,  светът около мен беше покрит с тъмнина,
затъмнителни транспаранти покриваха всички прозорци на съседните къщи, за да ни предпазят от
вероятните  въздушни нападения.  Гледах  към  примигващите  звезди  над  мен  и  се  чудех  от   къде
започва вселената, къде свършва и какво правя аз тук. Като студент полагах големи усилия да схвана
идеята за безкрайността – на онова, което се намираше отвъд звездите.

Продължавах да си задавам подобни въпроси, особено когато бях под напрежение. Задавах си
тези въпроси, когато работех в правителството, като съпруг и като баща, като осъден престъпник, а
след  това  и  като  християнски  лидер.  Много  пъти  в  дълбините  на  съзнанието  си,  аз  си  задавах
въпросите на Райън: „Дали бях добър човек? Дали живях добър живот?“ Понякога не бях сигурен; в
други моменти бях сигурен, че съм се провалил. Но къде трябва да отидем, за да отговорим на тези
въпроси? Кого трябва да попитаме? Кой може да ни каже истината за ценността на нашия живот?

Въпреки, че понякога търсенето на отговорите на такива въпроси може да е доста мъчително и
даже сърцераздирателно,  стремежът да научим истината за живота е едно от нещата, което прави
живота да си заслужава да бъде живян и да е ободряващ. Способността да извършваме такова търсене
ни прави човеци. Емануил Мунье, основателят на френското философско движение „Личност“ пише,
че видът на човешкият живот се определя от „божествено безпокойство.“ Липсата на мир в нашите
сърца  ни  принуждава  да  търсим  смисълът  на  живота  –  една  заповед,  която  е  написана  в
„незагасналите  души.“  А  Папа  Йоан  Павел  ІІ  обобщава  елегантно  всичко  по  тази  тема  така:
„Следователно можем да определим човешкото същество като някой, който търси истината.“

Каква ще бъде истината и съдбата на живота ни? Повечето хора искат да отидат при кръста на
гроба на капитан Милер или при при което и да е друго съдебно място, което те си представят – с
известна увереност,  че  са  живели добър живот.  Но какво представлява добрия  живот? Как такъв
живот съдържа в себе си отговорите на големите житейски въпроси? Как може да бъде живян такъв
живот? 

Дали аз съм живял добър живот?
А вие, живели ли сте добър живот?

Глава 2

Разбит живот

В неделя, 13 юни 1971, вестник „Ню Йорк Таймс“ повести едно скромно заглавие за нещо, което
щеше  впоследствие  да  се  превърне  в  експлозивна  история,  поместена  на  челната  страница:
„Виетнамски архиви: Проучване на Пентагона очерта 30 годишно нарастващо замесване на САЩ.“
Историята беше разказана от Ниил Шиихан, с допълнителен анализ от Хедрик Смит и съобщаваше,
че през 1967 бившият Секретар на Отбраната Робърт МакНамара възложил на Пентагона да извърши
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тайно  проучване  на  участието на  САЩ във  Виетнам,  като  се  започне  още  от  президенството  на
Труман. Проучването, извършено от множество автори, било с обем от 3000 страници, към които били
прикрепени още 4000 стр. официални документи. 

На случайният читател проучването можеше да прилича на суховато историческо припомняне на
събитията, свързани с крайно непопулярната Виетнамска война.  По време на публикуването на това
проучване аз  бях Специален Съветник на президента Никсън и за  хората,  които бяха членове  на
вътрешния кръг на Президента Никсън тя беше всичко друго, но не и суха история. Заглавието беше
ужасяващо и  тя  беше  предвестник  за  предстоящо бедствие,  което  щеше  да  разтърси  нацията  до
самите й корени и щеше да засегне всички нас по начини, които никой от нас не можеше да си
представи. Целият доклад, наречен „Документи на Пентагона“ предостави един вътрешен поглед на
начина, по който Америка е била въвлечена във война,  която накрая унищожи вярата на хората в
правителството и доведе до тези политики на цинизъм и взаимни обвинения, които познаваме днес.
Скоро  стана  известно,  че  този  строго  секретен  документ е  бил откраднат  от  Министерството  на
отбраната от един от неговите автори, Даниел Елзберг,  който през 1969 го дал на  Комисията по
външните отношения на Сената, а след това и на вестниците „Ню Йорк Таймс,“ „Вашингтон Пост“ и
на 17 други вестници, няколко месеца преди „Таймс“ да започне да го публикува.

Успоредно с публикуването на първите статии, отнасящи се до проучването на доклада, „Таймс“
започна да публикува извадки от свръх секретните приложения, започвайки с доклада на МакНамара
до Президента Джонсън за ситуацията в Сайгон през 1963.  Извадките потвърждаваха най-лошите
подозрения  на  американците:  Правителството  знаело,  че  няма  никакъв  шанс  усилията  му  да  се
увенчаят  с  успех;  знаело,  че  Южно-виетнамските  съюзници са  ненадеждни,  че  често  пъти  те  са
корумпирани и че на самата стратегия на нашето правителство й липсва вътрешна съгласуваност. Това
очевидно  противоречеше  на  постоянните  съобщения  на  правителството  за  добри  новини  от
фронтовата линия. Администрацията на Джонсън (Коментар: Убитият през 1963 президент Кенеди и
наследникът му  Джонсън  са  демократи.  Д.Пр)  казваше на  американците,  че  ние печелим умовете  и
сърцата на виетнамците. Статистиката за броят на убитите наши войници показваше, че жертвите ни
постоянно нарастват.  По  някаква  причина  ние  сме  се  нуждаехме  от  все  по-голям брой войници,
докато накрая 500 000 американци воюваха във Виетнам.

ЗАЛАТА НА РУЗВЕЛТ,  14 юни 1971.  (Коментар:  Това  е  зала  за  съвещания,  която се  намира в
Западното крило на Белия Дом и е основното работно място на Президента на САЩ. Наречена е на имената
на  двама  президенти:  Теодор  Рузвелт  и  Франклин  Делано  Рузвелт,  които  имат  най-голям  принос  за
изграждането  на  Западното  крило  на  Белия  Дом.  Д.Пр.)  В  понеделник  сутринта,  в  денят  след
публикуването на тази първата част от тази история в „Таймс,“ онези от нас, които бяха от състава на
старшия персонал Президента Никсън се събрахме, както правехме ежедневно, в 8:00 в Залата на
Рузвелт в Западното крило. Боб Холдеман, шефът на персонала на президента Никсън, ръководеше
съвещанието.  Неговата  дясна  ръка,  който  отговаряше  за  вътрешната  политика,  Джон  Ерличман
присъстваше, както и неофициалният шеф на американската външна политика Хенри Кисинджър,
който беше съветник по националната безопасност. Прес-секретарят  Рон Зеглер изглеждаше изтощен
от бомбардировката, на която вече беше подложен същата сутрин от агресивният журналистически
корпус. И аз участвах в съвещанието, както и отговарящия за връзките със Сената и  Конгреса Бил
Тайминс и още 6-ма други. Достатъчен беше само един поглед към намръщеното лице на  Холдеман и
ние вече знаехме, че ще имаме неприятности.

Залата на Рузвелт е епицентърът на Белия дом. Облицована с орнаменти камина заема източния
край на залата. От двете й страни има две махагонови врати, поставени в сводести ниши. Дясната
врата водеше директно към вратата на Овалния офис. Две години по-рано Президентът Никсън беше
наредил да подновят обшивките на тази зала за съвещания, превръщайки бившата Рибарска зала в
Залата на Рузвелт. На северната стена имаше бронзови бюстове на Теди (Теодор Рузвелт)  и на ФДР
(Франклин Делано Рузвелт).  Портрет на Теодор Рузвелт в кавалерийска униформа, яздещ кон, висеше
над полицата на камината.  Нобеловата награда за  мир на Теодор Рузвелт,  спечелена през 1906 за
неговата  намеса  във  войната  между  Русия  и  Япония  през  1905  –  първата  Нобелова  награда,
спечелвана от американец – беше поставена в рамка на самата полица над камината. Огромната маса
за  съвещания  в  стил  „Чипандейл“  е  обкръжена  от  столове,  облицовани  с  кожа,  които  превръщат
дългите съвещания в малко по-удобни.

Тъй  като  Залата  на  Рузвелт  заема  част  от  вътрешната  площ  на  Западното  крило,  тя  няма
прозорци.  Въпреки  прекрасното  си  предназначение,  понякога  залата  прилича  на  бетонен  бункер,
особено когато обитателите й се чувстват толкова притеснени, както се чувствахме ние в тази юнска
сутрин. В онези дни положението в Белият дом беше много напрегнато. Тълпи от протестиращи го
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бяха обсадили, маршируваха отвън край вратите и носеха лозунги, на които пишеше: „Убийците на
Никсън“ и „Касапите на Пенсилвания авеню.“ Често пъти смесена миризма от пушек на марихуана и
на  сълзотворен  газ  плуваше  във  въздуха,  когато  полицията,  понякога  подпомагана  от  армията,
разчистваше пътя за да преминават работещите в Белия дом. Ние се опасявахме какво ще се случи
сега,  когато  статията  от  челните  страници  на  вестниците  разкрие  тайните  документи,  които
потвърждаваха най-лошите страхове на хората.

Холдеман обяви началото на съвещанието, придружено от обичайните предварителни думи и ни
подготви за истинската заплаха, идваща от статията в Таймс. Той каза мрачно: „Президентът иска да
чуе нашия съвет.  Може да има ужасни последствия от тази история.“ Някой предложи: „Първото
нещо, което трябва да се направи, е да се арестува изменникът, който открадна тези документи.“

Тайминс каза: „Сенатът е готов да намали парите за финансиране на самата война. Палатата на
представителите  (Коментар:  Сенатът е  горната  камара,  а  Палатата  на  представителите –  долната
камара на парламента на САЩ, който е двукамерен, както е и парламента на Англия. Д.Пр.) може да се
присъедини към тях. Президентът може да се окаже принуден да изтегли нашите войски у дома с
подвити  опашки  между  краката  ни.“  „Или  да  пренебрегне  Конгреса.  Това  не  означава,  че
перспективите ще бъдат блестящи,“ - добави някой.

Като главен политически съветник на Президента, аз видях лъч на надежда в тази апокалиптична
атмосфера и казах: „Почакайте. Помислете за момент. Всички тези неща са се случвали и по времето
на Президентите-демократи. (Коментар: Никсън е от Републиканската партия. Д.Пр.) Поне по време на
управлението на повечето от тях. Всъщност Джонсън е онзи, който е отговорен за всичко това. Ние
просто ще почистим цялата тази каша. Може би ще трябва да предложим на Сенатската Комисия по
външните  работи  да  проведе  изслушвания.“  Кисинджър  закъсня  за  съвещанието  с  1-2  минути  и
седеше на далечния край на масата. Той шумно стовари една купчина с папки на масата и изкрещя:
„Никой от вас не разбира.“ Лицето му беше толкова почервеняло, че започна да побелява в зоната
около слепоочията. „Вие не можете да запазите никакви тайни в това правителство и това е бедствие,
катастрофа. Това ще съсипе всичко – точно това имам предвид – всяко нещо, което се опитваме да
направим. В това правителство не може да има външна политика. Тези течове на информация ще ни
унищожат!“

Бях  се  научил  да  разгадавам  Хенри,  който  често  пъти  преувеличаваше,  за  да  подкрепи
твърденията си и така да заеме ръководната рола на сцената. Той се държеше така, все едно че светът
е в ръцете му и истината беше, че понякога той наистина го държеше в ръцете си. Той убеждаваше
другите да застанат на неговата страна, както се случи и този път. С рязък жест той отвори корицата
на една папка, извади от нея три листа и ги хвърли на масата. „Погледнете това. Това са телеграми от
Австралия,  Англия  и  Канада,  които  протестират,  поради  публикуването  на  това  проучване.
Документите на Пентагона, които са публикувани, изваждат на показ как тези страни са ни помагали
като тайни канали за информация. В публикуваните документи се съдържат телеграми, които даже
могат да изложат на опасност живота на служители на разузнаването. Това не може да остане така.
Президентът е длъжен да направи нещо за да противодейства днес на това. Правейки това, той трябва
да демонстрира, че е силен – толкова силен, колкото е възможно.“ Гневът на Хенри стана заразителен.
Всички – включително и аз самият – започнахме да изобличаваме нашите врагове, както от другите
държави, така и вътрешните врагове. Администрацията на Никсън от много време имаше проблем с
изтичането на информация. На мен няколко пъти ми беше възлагано да проверявам откъде изтича
информацията и аз знаех пораженията, които причиняваше това. Съвещанието продължи, като хората
на  президента  обсипваха  със  заплахи  врагът  сред  нас.  Царуваше  духът  на  отмъщението  и  на
взаимните обвинения. Изтичането на информацията трябваше да бъде спряно!

Онези от нас, които се събраха тази сутрин в Залата на Рузвелт изгубиха контрол над нервите си,
отчасти поради сблъсъкd между нашите идеализирани представи и онова, което е нужно, за да се
осъществят  на  практика  тези  представи.  Президентът  Никсън  после  говори  за  създаването  на
„поколение  на  мира.“  Независимо от  твърденията  на  хулителите  на  администрацията,  той имаше
предвид точно това. Той беше толкова искрен в стремежа си да осъществи тази цел, че в началото ме
привлече към себе си, когато за пръв път се срещнах с него през 1950-те. Може би това се дължеше на
квакерската  среда,  в  която  беше  възпитан  (Коментар:  Протестантско  християнско  „Общество  на
приятели,“ основана от Джордж Фокс около 1650. Те вярват, че всеки човек има достъп до Бога и че всеки
вярващ е свещеник (1Пет.2:9). Избягват йерархичните църковни структури. Към 2012 в САЩ са регистрирани
377000  възрастни  квакери.  Д.Пр.),  но  той  наистина  беше  загрижен  за  мира,  поради  което  ние,
служителите  от  неговия  персонал  правехме  всичко  възможно  за  осъществяването  на  тази  цел.
Надеждите на Никсън се основаваха върху промяната на разположението на най-могъщите държави в
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света – върху нов баланс на силите,  който ще неутрализира прекомерно агресивната политика на
СССР и до известна степен – на Китай. 

Поглеждайки сега към онези времена ние знаем, че Никсън направи много грешки, но даже най-
отявлените му критици признават,  че  той беше световен ръководител.  Той разбираше шахматната
дъска  на  света  –  как  дипломатическите  мерки  в  Джакарта  (Коментар:  Столицата  на  Индонезия,
Югоизточна Азия. Д. Пр.) ще се отразят върху Адис Абеба (Коментар: Столицата на Етиопия, Южната
част на Африка. Д.Пр.). Той искаше да върне у дома нашите войници във Виетнам, но при условия,
които няма да направят САЩ и Западния свят по-уязвими от нарастващите стремежи за господство на
СССР и на Китай. По онова време Кисинджър ръководеше множество преговори, които бяха толкова
деликатни,, че се трябваше да бъдат запазвани в тайна даже от нашия собствен Държавен департамент
(Коментар: Министерството на външните работи на САЩ. Д. Пр.). Той беше създал многобройни тайни
канали за връзка, което просто означаваше, че висш служител на правителството, който обикновено
работи с шефа на своя отдел, можеше да влиза във връзка със служител на правителството на друга
държава, без знанието на дипломатическите корпуси на двете държави. Кисинджър се опитваше да
придвижи напред преговорите за Договора за ограничаването на стратегическите оръжия – договорът
SALT – който накрая щеше да върне обратно света от ръба на ядрената катастрофа и в същото време
участваше в  тайни преговори с  Северовиетнамците  в  Париж.  Освен това  Кисинджър договаряше
начинът, по който Никсън щеше да направи своето историческо пътуване до Китай. Аз научих за това
по недоглеждане. Една вечер Президентът, Кисинджър, Холдеман,  Ерличман и аз се намирахме на
борда президентската  яхта „Секвоя“ и  след 1-2 чаши вино от  неговото любимо „Бордо,“  Никсън
започна да ме дразни заради неуспеха ми да накарам Конгреса да одобри един свръхзвуков самолет, за
да можел той да отлети с него до Китай. Кисинджър пребледня, защото в онзи момент му предстоеше
да пътува до Пакистан, откъдето щеше тайно да отлети за Пекин, за да се срещне с китайският лидер
Джоу Енлай. Трите преговори бяха взаимно свързани. Ако не успеехме да постигнем задоволителна
сделка със Северовиетнамците, техният суверен, СССР, беше малко вероятно да приеме условията по
договора SALT. Ако не успеехме да демонстрираме способностите си изтръгнем съгласие от СССР,
тогава Китай щеше да бъде по-малко заинтересован да отвори вратите си за Запада. Китайците си
имаха  техни  собствени  конфликти  със  СССР,  предимно  гранични  спорове,  които  държаха  двете
държави под напрежение, освен многото други спорни неща. Колкото повече въвличахме СССР в
двустранните преговори,  толкова повече китайците щяха да бъдат принудени да изоставят своята
политика на изолираност и да се отварят към Запада. От своя страна, ние щяхме да се наслаждаваме
да поддържаме правителствата на тези две държави извън равновесие, за да не допуснем сключването
на договор за съюз между СССР и Китай, който щеше да е по-могъщ от Запада.

Поради това, когато по време на съвещанието в Залата на Рузвелт Кисинджър избухна, аз знаех
много неща за големината на онова, което беше поставено като залог при игра на покер. Нито едно
правителство не иска неговите неофициални дипломатически действия да бъдат изваждани на показ.
Тези  обсъждания  неизбежно  биват  разгласявани  от  медиите  като  политика,  която  или  подсилва
възможностите на хората или обратното – ненужно ги ограничава. В онези сутрин Кисинджър избегна
да  говори  за  втората  и  още  по-важна  причина  за  неговия  гняв:  Меморандумът  за  проучване  на
безопасността, който описваше как Виетнамската война може бързо да бъде завършена. В него се
описваха всички варианти, включително употребата на тактически атомни оръжия, за да се взривят
язовирни стени и да се предизвика наводнение на половината от територията на Северен Виетнам.
Такива действия биха довели до бърз край на войната, но цената, изразяваща се в броя на убитите
хора щеше да бъде твърде висока. Други варианти предлагаха миниране на пристанището Хойфонг,
бомбардирането на Ханой и на пътя до Хо Ши Мин на север (варианти, които впоследствие бяха
използвани.)

Възможността  да  бъдат  публикувани  документи  от  преговорите  със  Северовиетнамците
представяше пред нас множество проблеми. Ние не искахме северовиетнамците, или китайците, или
руснаците, да узнаят мерките, които ние можем накрая да решим да използваме. Публикуването на
Меморандума  щеше  да  втвърди  позициите  на  северовиетнамците  и  щеше  да  направи  по-трудни
преговорите. Накрая, публикуването на този документ щеше извънредно много да урони престижа на
Хенри Кисинджър. За щастие, никой никога не публикува този документ. Самият Меморандум беше
предоставен анонимно на сенатора Чарлз „Мак“ Матиас, либерален републиканец от Мериленд и на
Руското посолство. Но и двата получатели, макар и поради различни причини, върнаха документите
на правителството. Размишлявайки за това съвещание на 14 юни, аз продължавам да съм впечатлен от
огромният размер на кризата, която вярвам, че историците напълно са подценили. Ние наистина се
страхувахме, че правителството на САЩ ще загуби изцяло доверието на всички хора. Ако това се
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беше случило, никога нямаше да има подписан договор  SALT, Президент Никсън никога нямаше да
посети Китай и ние щяхме да живеем в още по-опасен свят от този, който познаваме сега.

Съвещанието беше повратна точка не само за съдбата на президенството на Никсън, но и за моя
живот. Като последица от него дойдоха „водопроводчиците,“ специална група от служители на Белия
дом,  наречена  с  това  име,  защото  на  нея  беше  възложено  да  спре  течовете  на  информация  от
администрацията.  А от водопроводчиците и от необузданите фантазии на Харолд Хънт и Гордън
Лиди дойде подслушването на помещенията на щаба на Националния комитет на Демократичната
партия и проникването в кабинета на психиатъра на Даниел Елзберг.  Това съвещание в залата на
Рузвелт  доведе  директно  до  политическият  скандал,  станал  известен  с  името  „Уотъргейт,“  което
доведе до импийчмънта и до края на президенстването на Ричард Никсън.

Докато в онзи ден си мислех за разклоненията на влиянието на „Документите на Пентагона за
Виетнам,“ аз ставах все по-разтревожен и ядосан.  Като всеки от протестиращите по улиците и аз
исках да видя края на войната във Виетнам. Двамата ми сина, Уендъл и Крист наближаваха възрастта
за влизане в армията, приятелят ми, който в миналото ме беше подтикнал да вляза в морската пехота
след завършването на колежа, в онзи момент служеше във Виетнам и извършваше спасителни полети
зад фронтовата линия и по него се стреляше денем и нощем. Джон Маккейн (Коментар: Сега той е
виден сенатор и председател на Комисията по външните отношения в сената на САЩ. Твърд антикомунист и
противник на политиката на Путин. Тръмп каза, че според него Джон Маккейн не е герой от войната, след
като е позволил да бъде пленен.  Странна логика!  Д.Пр),  синът на моят личен приятел Адмирал Джак
Маккейн беше пленник и се намираше в Ханой Хилтън. Исках да видя, че тези хора са се върнали у
дома – живи и здрави.

Противниците  на  войната  във  Виетнам  си  мислеха,  че  публикуването  на  „Документите  на
Пентагона“ ще повиши шанса за прекратяването на войната. А аз си мислех, че ефекта ще бъде точно
обратен или ще подтикне към възникването на още повече такива войни, в които моите синове и
моите приятели ще трябва да се сражават. Д-р Даниел Елзберг, човекът, който предостави на медиите
„Документите на Пентагона,“ скоро след това си призна публично, че той е направил това и веднага
се превърна в герой на антивоенното движение. Преди тази криза никога не бях чувал за този човек.
Когато разбрах кой беше той, аз не изпитвах към него нищо друго, освен пренебрежение и презрение.
Считах, че той е предател, който взема секретни документи по време на война, дава ги на медиите и
по този начин излага на опасност нашите въоръжени сили, които участват във войната.

В дните след 14 юни администрацията заплаши медиите с даване под съд, за да ги накара да
престанат да публикуват части от „Документите на Пентагона,“ което се превърна в прочутото дело за
„предварително  ограничаване“  -  опити  на  държавни  служители  да  получат  предварително
материалите, които се очаква да бъдат публикувани. Юридическите съображения бързо се превърнаха
в  спорен  въпрос.  Елзберг  беше  раздал  копия  от  „Документите  на  Пентагона“  на  толкова  много
вестници, че документи от този доклад започнаха да се публикуват един след друг, обезсърчавайки
усилията на Министърът на правосъдието Джон Митчел  (Коментар: Който едновременно с това е и
Главен прокурор. Д.Пр.) да се снабди със съдебни решения да забрана на публикациите. Един ден след
като беше потвърдена ролята на Елзберг, Президентът ме извика в Овалния Офис. Разхождайки се
покрай вратата към  Розовата градина, Никсън каза: „Чък, искам Елзберг да бъде разобличен. Искам да
стане известна истината за него. Не ме интересува как ще направиш това, но го направи. Ще трябва да
позволим на хората да научат какъв „герой“ е Елзберг.“ Аз отговорих: „Да, господине, това ще бъде
направено.“  Тъй  като  съм  бивш  морски  пехотинец,  аз  бях  изпълнен  с  решителност  да  свърша
работата, която бих приветствал. Не бях сигурен по какъв начин ще изпълня поръчението, което ми
възложи Президента, но знаех, че ще трябва да събера информация за д-р Елзберг. И ако успеех да
намеря начин да го дам под съд, аз щях да направя това. Ако успеех да намеря начин да подкопая
доверието на хората в неговите твърдения, аз щях да направя това. Това не беше детска игра или
обичайна политика. Залогът беше твърде голям. Аз не бях сляп изпълнител на поръчения. Аз мислех
за това, кое е правилно и кое е неправилно.

Отидох при Джон Дийн, съветник в Белия дом и го помолих да ми донесе досието на ФБР за
Даниел Елзберг. ФБР поддържа досие с енциклопедични сведения за всеки човек, който е държавен
служител и се занимава с работа, която е толкова деликатна, като работата на Елзберг. ФБР събира
сведения и провежда разговори с приятели, врагове, съпруги и бивши съпруги и всяко нещо, което се
каже по време на тези разговори, независимо от това дали е истина или не, се записва и документира.
Досието на Елзберг съдържаше многобройни унизителни материали, които уронваха авторитета му.
Изглеждаше, че това досие е перфектно средство за изпълнение на желанието на президента. Ако
успеехме да покажем на хората, че Даниел Елзберг съвсем не беше герой, тогава действието му да
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предложи  на  медиите  да  публикуват  „Документите  на  Пентагона“  щеше  да  се  оценява  в
неблагоприятна светлина. Тогава той щеше да бъде възприеман като предател, за какъвто го считах аз,
а не като шампион на свободното слово и борец за откритост в действията на правителството.

Поканих в офиса ми един репортер от вестник „Детройт нюз“ за да разговаряме за чувствителна
информация, която той би могъл да използва, при условие, че запази в тайна своя източник. Показах
му досието на ФБР за д-р Елзберг и му казах: „Искаш ли да научиш кой е човекът, който иска да свали
Никсън и да унищожи външната ни политика? Просто прочети това.“ Аз бях сигурен, че кражбата на
документи от офиса на психиатъра на Елзберг беше грешка, но никога не престанах да си задавам
въпроса дали моите усилия да го спра бяха грешка.  Както разбрах по-късно, чрез даването на
досието на д-р Елзберг на този репортер аз извърших престъпление.  И не само това,  на мен
въобще  не  ми  хрумна,  че  върша  престъпление.  „Тихият  глас  на  съвестта,“  който  обикновено  ни
възпира от най-лошите ни постъпки, в този случай обратното – изглеждаше че ме поздравява за това,
което правя. Аз се чувствах изцяло прав да постъпя така, даже бях в еуфория от това, което правя. В
края на краищата, аз служех каузата на мира и на безопасността.

Искам да стане ясно, че никога не съм правил нещо в Белия дом, за което по онова време съм
считал, че е незаконно.  Никога съзнателно не съм се излагал на риска да ми бъде отнет лиценза да
работя като юрист, за спечелването на което бях работил толкова упорито. Стигал съм до границата на
позволеното от закона, но ако съм преценявал, че конкретно нещо е отвъд тази граница – не съм се
докосвал до това нещо. Не съм си представял, че даването на материали на вестниците за човек,
който е откраднал документи, е  незаконно.  (И наистина,  това не беше незаконно,  докато аз не
пледирах „виновен“ в съда;  прокурорът по моето дело ми каза,  че моето дело се е превърнало в
прецедент.) (Коментар: За разлика от европейското правораздаване, в Англия и в САЩ правораздаването се
ръководи от така наречените „прецеденти.“ Докато у нас всяко дело се разглежда в съда само за себе си и
поради това за сходни и даже еднакви обвинения се получават различни присъди в различните съдилища на
страната, при англосаксонското правосъдие, щом едно дело е било решено някога – може да е и преди 200
години – по един начин, друго дело със същото обвинение трябва да бъде решено по същия начин, независимо
от мнението на съдията. Предполагам, че сте гледали в някои филми подобни сцени. Д.Пр.)  Оказа се, че
репортерът не притежаваше необходимото разрешение да чете тези документи, факт, който аз бях
подценил. Както пледирах впоследствие пред съда, постъпката ми представляваше и препятстване на
правосъдието, с цел да се опитам до повлияе на правата на обвиняемия в съда.

Това, което опропасти живота ми, както по-късно ще обсъдя подробно в тази книга, беше
сляпата ми увереност в моята правота.  Мислех си, че съм  изградил такава морална ограда около
моите  действия,  че  не  бих  могъл  да  извърша  гибелно  морално  нарушение,  а  още  по-малко  –
престъпление. Даже когато извърших углавно престъпление, моята защита против морални провали и
закононарушения ми даваше увереността,  че  аз не бих могъл да извърша нещо укоримо. На най-
дълбокото си и съкровено ниво аз знаех, че бях извършил отстъпление от моите собствени стандарти
за морално поведение, но в онзи момент чрез могъщата самонадеяност в собствената ми невинност
бях  изключил  всички  предупредителни  сигнали,  които  моето  съзнание  би  могло  да  задейства.
Иронично е, че репортерът от вестник „Детройт нюз“ никога не отпечата материалът, който му дадох.
Но  вестник  „Копли прес“  го  отпечата,  когато  някой  друг  от  средите  на  ФБР предостави същата
информация. 

По мое настояване президентът одобри повдигането на обвинение срещу Елзберг, което беше
препоръчано от Министерството на правосъдието. Елзберг беше обвинен на 28 юни 1971 – 2 седмици
след  като  във  вестниците  беше  публикувана  първата  серия  от  документите.  Обвинението  беше
формулирано  така:  „За  незаконно  процедиране  със  секретни  правителствени  документи.“  Делото
беше прекратено през април 1973, поради погрешно отношение на правителството към обвиняемият,
включително и от моя страна.

Делото срещу Елзберг, включително проникването на водопроводчиците в кабинета на неговия
психиатър с цел да вземат документи за него, беше централна тема в огромния скандал, известен като
„Уотъргейт,“ който избухна през юни 1972, когато някои от същите водопроводчици проникнаха в
щаб-квартирата  на  Националния  комитет  на  Демократическата  партия.  ФБР  и  служителите  на
Главния прокурор започнаха незабавно разследване. Аз не знаех нищо за проникването и в началото
прокурорите по делото обявиха, че  нямат обвинение към мен. Но истинският скандал на Уотъргейт
беше прикриването – опитът да се предпази президента и неговия персонал. Това прикриване започна
със  скромните  усилия  да  бъдат  отклонени  прокурорите  от  разследването  на  тази  следа.  Само  за
няколко месеца тези усилия се превърнаха в широко мащабно прикриване. През пролетта на 1974
бяха предявени обвинения към някои от нас, които бяхме старши помощници на президента.

През май 1974, въпреки че преди това бях отклонявал предложения за по-лека присъда в замяна
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на свидетелстване против Никсън, аз разбрах, че всъщност бях виновен за намеса в делото против
Елзберг.  След  като  обсъдих  положението  с  най-добрите  ми  приятели,  аз  реших  да  пледирам
„виновен“ по единственото обвинение на възпрепятстване на правосъдието, за което бях осъден на 3
години затвор. Признах, че бях създал „схема за придобиване на уронваща престижа информация за
Даниел Елзберг, за да опозоря и унищожа публичния образ на г-н Елзберг и неговата репутация...за да
въздействам, да попреча и да забавя провеждането и на резултата от разследването на Елзберг.“

Чрез  продължително  изследване  на  душата  си  аз  стигнах  до  заключението,  че  това  беше
справедливо обвинение – обвинение, което самият аз бях формулирал. Опитвайки се, даже без да съм
го реализирал,  да обнародвам увреждаща информация за  характера  на  Даниел Елзберг,  аз  се  бях
надявал да стане невъзможно той да получи справедлив съдебен процес. Като юрист аз би трябвало да
знам, че очерняйки го във вестниците, аз щях да създам предразсъдък във хората от цялата страна и
във  всички  вероятни  участници  в  съдебното  жури  на  неговото  съдебно  дело.  (Коментар:  В
англосаксонското законодателство, решението дали обвиняемият е виновен се взема от жури, съставено от
обикновени граждани, които решават според своята съвест. Д.Пр.) (Самият аз ежедневно бях очернян във
вестниците от Уудуърд и Бърнстейн (Коментар: двамата са журналисти от „Вашингтон пост,“ които са
разкрили случая „Уотъргейт“ Д.Пр.) и знаех как се чувства очерненият човек.) На 8 юли 1974 приятелят
ми Греам Пърсел ме откара с кола до един мрачен хотел в Балтимор, където четирима въоръжени
служители на охраната на затворите в САЩ ме взеха и ме отведоха в затвора. Мястото за срещата
беше избрано така, че да се избегне присъствието на репортери, но те ни преследваха още от моя дом,
по пътя през МакЛейн, Виржиния и по целия път до Балтимор. След като целунах за последен път
съпругата си Пати, аз бях настанен на задната седалка на една незабележима кола и бях отведен в
един  затвор,  който  се  намира  на  територията  на  военната  база  във  Форт  Холабърд.  Докато  бях
откарван до там, аз бях почти безчувствен и напълно изтощен. Баща ми беше болен (той умря един
месец по-късно), а Пати беше оставена с огромни отговорности, с които трябваше да се справя сама.
Аз бях прекаран през пресата на националните вестници, които ме изстискаха до краен предел.  Даже
изпитвах известно облекчение, че една част от мъчението най-накрая беше свършила. Странно, но не
изпитвах никакъв страх. Всъщност, пътувайки към Балтимор, аз си спомних, че се учудвах, защо не се
страхувам, даже когато знаех, че висшите правителствени служители често могат да бъдат убити от
злопаметни затворници. 

В денят на пристигането ми в Холабърд, аз изпитах някакво подобие на мир. Знаех, че трябва да
направя това и да го оставя зад себе си. Считах, че като бивш морски пехотинец бих могъл да се
справя в затвора. Разбира се, аз мразех да бъда далече от семейството си и се чувствах опозорен. Не
можех да си представя какво ще ми донесе бъдещето, но бях подготвен да живея в затвора ден за ден.
Форт Холабърд ми приличаше на призрачен град. Прозорците на неговите сгради от червени тухли и
почернелите от сажди боядисани в зелено дървени бараки бяха затворени с дървени капаци. Избуяли
треви  пълзяха  по  стените.  Посред  тази  изоставена  военна  база  имаше  около  триметрова  телена
ограда, в горния край покрита с бодлива тел, която беше поставена около една от дървените сгради.
Изненада ме едно нещо, свързано с бодливата тел. Горният край на оградата, където беше монтирана
бодливата тел, беше наклонен навън – все едно, че беше по-важно да не бъдат позволено на хората да
влизат вътре, а не да се попречи на затворниците да излизат навън. Скоро открих защо това е така.
Холабърд беше пълен в високопоставени свидетели в съдебни дела и животът на повечето от тях се
намираше в голяма опасност, защото те бяха „свидетели на правителството“: членове на мафията,
които  бяха  влезли  в  програмата  на  правителството  за  защита  на  свидетелите,  както  и  бивши
високопоставени наркоразпространители, които се бяха съгласили да свидетелстват против бившите
си  началници  и  колеги,  а  в  замяна  на  това  щяха  да  получат  облекчени  присъди.  Един  от  тези
затворници беше наемен убиец, който беше убил 28 човека. Сред другите затворници имаше хора от
групата на прочутата „Френска връзка“ за дело за наркотици и хора, които бяха държавни свидетели
срещу съдии.  Научих,  че  повечето от  хората  във  Форт Холабърд имаха  сключени съглашения  да
свидетелстват в съда срещу бившите си колеги, с цел да получат намалени присъди, което обясняваше
защо охраната беше толкова тежко въоръжена и защо бодливата тел беше наклонена навън. Странно е
да се  страхуваш повече от хората,  които са извън затвора,  отколкото от хората,  които са вътре в
затвора.

Освен това, в Холабърд бяха настанени всички по-важни свидетели по делото Уотъргейт, които
трябваше да дадат показания пред Голямо жури. (Коментар: В САЩ „Голямо жури“ е съставено от 16 до
23  граждани,  които  са  упълномощени  да  извършват  официално  разследване  за  потенциално  престъпно
поведение и да решат дали би трябвало да бъде предявено официално обвинение за криминално престъпление.
Това жури може да изиска съставянето на документи и да изиска заклети свидетели да се явят пред него. То
е отделно от съда, който не оказва натиск върху неговата дейност. Д.Пр.) В началото, когато пристигнах,
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само Херб Калмбах, личният юристконсулт на президента беше там. Джон Диин и Джеб Магрудер
все още не бяха пристигнали. Сградата на затвора по нищо не приличаше на величествената сграда на
Белия дом. Боята се лющеше от мръсните стени, тръбите на парното отопление бяха монтирани в
долния  ъгъл  на  дългия  коридор  в  средата  на  сградата,  който  се  осветяваше  само  от  мъждиви
електрически крушки, провесени на тавана през 10-тина метра една от друга. Заместник шефа на
затворническата  охрана  ме  отведе  до  Дежурната  стая,  за  да  ми  вземан  отпечатъци  от  пръстите.
Направиха  ми  снимки  с  фотоапарат  „Полароид,“  провериха  личните  ми  вещи,  направиха  пълна
проверка чрез събличане гол за наличието на наркотици и контрабанда и попълниха безкраен брой
формуляри.

След  като  завърших  процедурата,  бях  изпратен  при  Джой,  зъл  затворник,  който  говореше
английски със затруднения. Той ми показа моята стая с размери 3 х 4 метра, забутана под стряхата на
втория етаж. Стаята беше обзаведена с легло от явор, един очукан гардероб и малко дървено бюро.
Плотът на бюрото беше гравиран от предишните обитатели, които бяха преминали през тази стая – от
млади  армейски  лейтенанти  до  федерални  затворници.  Температурата  в  стаята  беше  над  30° С.
Балтимор се намираше под властта на най-жестоката гореща вълна за тази година. 

Когато легнах на леглото си същата вечер, аз се опитвах се не толкова да заспя, а най-вече да си
поема въздух в задушаващата горещина. Не се страхувах – поне не физически. Бях служил в морската
пехота и можех да живея почти във всякакви условия. Винаги съм бил издръжлив. Не се тревожех за
бъдещето или за това как ще живея след като изляза от затвора. Бях уверен, че ще си намеря добра
работа  в  бизнеса  или  отново  ще  си  възстановя  лиценза  да  работя  като  адвокат,  поне  в  някакви
юридически институции. Разбира се, мисълта, че ще се наложи да живея следващите 3 години в тези
условия беше трудна, но най-болезнено беше това, че съм отделен от семейството си и че се чувствах
безпомощен. Но за мен най-разтърсващото нещо, свързано със затвора беше мисълта, че никога
отново нямаше да върша нещо значимо в живота си  .  Винаги съм бил патриот и поради това
постъпих като доброволец в морската пехота. Влязох в политиката, мотивиран от идеализма и вярвах,
че мога да направя нещо добро за страната си.  Когато президентът ме помоли да му служа, аз с
готовност се  отказах  от 6-цифрен годишен доход (а  за  1960-те това бяха много пари),  защото си
мислех,  че  мой дълг  е  да  служа  и  по този начин да  направя  света  да  е  по-добър.  А сега  моето
собствено правителство ме беше хвърлило в затвора!  Този немилост щеше да ме следва до края на
живота ми. Аз щях да забравя, че съм бивш затворник. Бях опознал висотите на властта, бях помагал
за формирането на политиката на най-могъщата държава на света. А в бъдеще даже нямаше да мога
да гласувам, а да не говорим за връщане обратно в политиката, която обичах. Никога нямаше да мога
да  осъществя  мечтите  си.  Най-разтърсващата  мисъл свързана  със  затвора  беше  мисълта,  че
никога вече нямаше да направя нещо значимо в живота си. 

Историята, която живеех беше се разпаднала на парчета и не можех въобще да си представя как
тя щеше да продължи. Бъдещето ми изглеждаше като престой в затвор – до края на живота ми. Вярно
е, че разглеждах бъдещето си в светлината на успеха, измерван с материалните неща – власт, пари,
слава, сигурност. Но аз бях виждал и успех, като правенето на неща, които влияеха на начина, по
който хората живеят. Как бих могъл въобще да постигна това сега? Винаги щях бъда нараним човек,
бивш затворник, държавен служител, който е изпаднал в немилост.

Глава 3

Великите парадокси

Оказа се, че затворът е едно от най-хубавите неща, които ми се бяха случвали, поради което, по
време  на  телевизионно  предаване  „60  минути“  на  телевизията  CBS,  което  отбелязваше  20
годишнината  от Уотъргейт,  аз казах на изуменият водещ на предаването,  Майк Уолас    (Коментар:
Който е американският „Петко Бочаров.“ Роден е 1918 и е живял до 94 год. възраст. Основател на това
прочуто предаване през 1968 и го е водил почти 40 години, като е интервюирал едни от най-прочутите хора
на света. Д.Пр.): “Благодаря на Бога за Уотъргейт.“ Затворът не само промени из основи моята гледна
точка към живота, но ми даде и изживяването на единственото нещо, което си мислех че никога няма
да имам – шансът да служа на другите хора по забележителни начини. 

В моят случай това беше служението на затворниците по целия свят. Моят живот ясно илюстрира

първия велик парадокс  ,   която се намира в самата сърцевина на мистерията на живота: Онова,
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към което се стремим, се оказва че  е това нещо, от което най-малко имаме нужда. А онова, от
което най-много се страхуваме се оказва, че е нашето най-голямо благословение. Д. К. Честертън
дефинира този парадокс като „истина, която стои върху главата си, за да привлече вниманието ни.“
Ако се стремите да намерите добрия живот, вие непременно ще се препъвате в парадокси:  на пръв
поглед неща, които изглеждат парадоксални се оказва, че са истина.

Всичките ранни очаквания в живота ми със сигурност стояха на главите си, преди собственият
ми  живот  да  не  беше  претърпял  основен  поврат.  По  този  начин  открих  първият  от  житейските
парадокси: От нашите страдания и поражение често пъти идва победата.

Великият  руски  писател  от  19-я  век  Фьодор  Достоевски  преживял  този  парадокс  по  един
неочакван  и  драматичен  начин.  Очарован  от  френския  утопичен  социализъм,  младият  руски
интелектуалец присъствал на едно събрание,  което царят вярвал, че е подривно. По тази причина
Достоевски  бил  осъден на  8  години тежък каторжен  труд.  След като  прекарал известно  време в
затвора, той научил, че присъдата му е променена на „смърт чрез разстрел.“ В една мрачна зимна
утрин Достоевски и другите осъдени като него минали през снега и застанали пред взвода, който щял
да ги разстреля. Докато офицерът четял с висок глас смъртната присъда, един свещеник отвеждал
всеки  от  осъдените  до  една  платформа  и  му предоставял  шанса  да  целуне  кръста,  който  носел
свещеника.  След това трима от затворници били изведени напред и всеки от тях бил завързан за
стълб. Достоевски се огледал и разбрал, че той ще бъде включен в следващите тройка затворници,
които  ще  бъдат  разстреляни.  Той  наблюдавал  как  войниците  нахлупвали  шапките  над  очите  на
осъдените.  Имал усещането,  че ще повърне,  когато войниците повдигнали пушките си,  нагласили
ръцете си и застанали готови да дръпнат спусъка.

От страданията и поражението идва победата. Замръзнал в изненада, Достоевски очаквал толкова
дълго,  че  му  се  сторило,  че  това  продължило  цял  живот.  След  това  чул,  че  барабаните  отново
започнали да бият. Но те биели, защото войниците си отивали, марширувайки! Той гледал изумен, как
войниците от взвода свалили пушките от раменете си, изпразнили ги и повдигнали шапките от очите
на осъдените. Другите осъдени – както и той – били помилвани. Веднага след тази случка Достоевски
написал писмо до брат си, в което описал промяната, която случката е извършила в него: „Когато се
върна към миналото си и си помисля колко много време съм пропилял за нищо, колко много време
изгубих в безполезност, в грешки, в мързел и в неспособност да живея; колко малко ценях времето;
колко много пъти извършвах грехове против сърцето и душата си – тогава сърцето ми се обливаше с
кръв. Животът е дар...Сега аз променям живота си. Аз се раждам в нова форма. Братко! Кълна се, че
няма да изгубя надежда и ще пазя чисти душата и сърцето си.  Ще бъда роден отново за нещо по-
добро. В това е цялата ми надежда и цялата ми утеха.“

Наближаващата надежда и 8-те мрачни години, прекарани от Достоевски в сибирската каторга го
дарили  с  уникален  дар:  способността  да  гледа  на  живота  откъм  неговия  край.  Той  разбрал  кое
наистина е важно по начин, по който повечето от нас никога няма да преживеят. И тази гледна точка
го направила способен да напише велики романи, пълни с невероятна мъдрост за състоянието на
човека и за борбата между доброто и злото.

Романите на Достоевски помогнали за запазване на християнската вяра по време на 70-те години
съветско потисничество. Александър Солженицин, дисидентът, чиято Нобелова награда – спечелена
заради написването на книги, изобличаващи потисничеството в Съветските трудови лагери „Гулаг, “
се е възползвал от много от идеите на Достоевски. Чрез Солженицин и другите дисиденти, които
ценяха работата на Достоевски, страданието на Достоевски предостави една непряка, но мощна  сила
за събарянето на злия съветски режим. От страданията и поражението идва победата.

Този парадокс е очевиден и в живота на един американец от Уол Стрийт, живял през 20-я век. По
време  на  „Лудите  години“  (Коментар:Период  от  1920  до  1929,  който  се  характеризира  с  бурен
икономически и социален подем в САЩ и Западна Европа. Д. Пр.) Уилям Уилсън натрупал състояние като
играч на  борсата.  Той бил един от  първите,  които лично проучвали компаниите,  чиито акции се
продавали на борсата, обикаляйки с мотоциклет Атлантическото крайбрежие на САЩ, а жена му се
возела в коша на мотоциклета. Почти фалирал, Уилсън купувал една или две акции от компании като
„Дженерал електрик“ или „Алкоа,“ достатъчно,  за  да се  представи като акционер и човек,  когото
ръководството  е  задължено  да  забавлява.  Прочутите  борсови  спекуланти  Франк  Шоу  и  Джо
Хайршхорн ценели докладите на Уилсън и започнали да му пращат солидни суми за тях. Давали му и
пари на заем, за  да може да купи и за себе си акции на борсата, които им препоръчвал и на тях.

Скоро  Уилсън  и  жена  му  купили  два  съседни  апартаменти  в  една  сграда,  изградена  от
червеникавокафяв пясъчник в Бруклин, премахвали междинните стени и си направили едно луксозно
жилище. Но Бил Уилсън имал един ужасен навик – той пиел твърде много. Скоро заради този навик
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се наложило да продаде всичко и направил големи дългове. Един лекар от Ню Йорк казал на Бил
Уилсън, че ако не престане да пие, скоро ще умре. Мислейки си, че знае повече отколкото лекаря, Бил
Уилсън не спрял да пие. Още три пъти се озовавал в болницата, преди най-накрая да извика за помощ:
„Ако има Бог, нека Той веднага да ми се покаже!“ Мирът и облекчението, което внезапно обхванали
Бил Уилсън след като извикал към Бога, му дали силата никога вече да не пие. Той и д-р Робърт Смит
основали  обществото  на  Анонимните  алкохолици,  в  чийто  принципи  е  включен  парадоксът,  че
„стигането до дъното“ е фундаментът на новия живот. В резултат от дейността на това общество,
милиони мъже и жени по света научават, че от поражението и страданието идва победа.  Но аз не
искам  да  кажа,  че  предлагам  някаква  преобърната  система  на  ценностите  и  че  ние  трябва  да
задоволяваме собствените си провали, с цел от това да излезе нещо добро. Много хора преминават
през промени в живота си, които нямат нищо общо със самоунищожителното поведение. Преди да се
омъжи за  бившия член на  групата „Бийтълс“ Пол Маккартни,  Хийтър Майлс беше една от най-
прочутите английски модели. Когато беше на ски-ваканция в бившата Югославия, тя свидетелства за
първата  жестоката  война  в  Хърватска.  Майлс  веднага  организира  кампания  за  подпомагане  на
жертвите от войната.  По-късно пътен инцидент с полицейски мотоциклет в Лондон я нарани така
жестоко, че се наложи да й ампутират левия крак под коляното. Вместо да се потопи в мъката и да се
фокусира в това, което е загубила, тя избра да тръгне по друг път. Майлс каза на репортерите: „Нещо
добро ще излезе от този инцидент. Изглежда че по този начин съдбата ми каза, че е подготвила нещо
друго  за  мен.“  Възползвайки се  от  същата  милост,  която я  мотивира  да  помогне  на  жертвите  от
войната, Хийтър посвети енергията си на събирането на дарения, с които да се купуват протези на
бедни сакати хора.  След това тя,  заедно със съпругът си Пол Маккартни организира кампания за
забрана на употребата на полевите военни мини. (Коментар: Които са откъснали краката на много хора
по  света.  Д.Пр.)  Трудната  ситуация,  в  която  се  намираше  й  даде  способността  да  се  оприличи  с
нуждаещите се хора. От страданията и поражението идва победата.

Какво е общото в тези преживявания? Дали те ни учат, че побеждавайки някаква криза, това по
някакъв  магически  начин  премахва  нашите  слабости?  Едва  ли.  Достоевски,  след  всичките  му
клетвени обещания,  че ще живее чист,  истински и почтен живот,  след като бил толкова близо до
разстрела и е живял в каторга, станал страстен комарджия. Бил Уилсън страдал от депресия в края на
живота си.  А говорейки за себе си,  аз съм далеч от образа,  който хората си създават за мен,
докато четат книгите ми. 

Нещо повече, не всеки човек е повлияван по един и същи начин. Огромен брой хора отиват в
затвора или страдат от пристрастявания, или виждат с очите си зверствата на войната и си остават
същите хора - или даже стават още по-лоши. Нито едно конкретно добро качество на характера на
човека не е пряк резултат от преживяването на някакво изпитание. Резултатът зависи от начинът, по
който ние избираме да реагираме на кризата. Не е толкова важно това, което се случва в живота
ни, много по-важно е как ние реагираме на това, което ни се случва.

Това, което е общо между разгледаните по-горе случаи е тяхната сила да отвори очите ни за
реалността. Ако досега не ви се случило такова нещо и сте човек, който се моли на Бога, молете се
защото то ще ви се случи.  Животът,  както установих аз,  е безкрайно по-богат след  като кризата
свърши, защото тя може да ни покаже какви всъщност сме ние.

Когато бях в Австралия преди доста години, аз бях поканен да говоря в Националния прес клуб,
който имаше официален обяд в столицата Канбера. Речта ми и отговорите се предаваха директно по
телевизията  и  радиото  в  цялата  страна.  Говорих  20  минути  за  собствените  ми  преживявания  и
отговарях  на  въпроси  през  следващите  30  минути.  Ако  живеех  с  представата,  че  американският
журналистически  корпус е брутален, това се дължеше единствено на факта, че не бях се срещал с
австралийският  журналистически  корпус.  Това  беше  истинска  бомбардировка.  Към  края  един
репортер от Аделаида вдигна ръка, стана и каза: „Г-н Колсън, вие сте единственият жив човек, който е
живял два живота. Обобщете за нас какво сте научили.“ Погледнах часовника и видях, че ми остават
само 30 секунди. Търсейки да намеря кратък и бърз отговор, аз просто повторих това, което веднъж
казал Исус: „Който иска да спаси живота си, ще го загуби, а който загуби живота си заради Мен,
ще го спаси.“ (Коментар: Лука 9:24. Д.Пр.). Веднага след това минутната стрелка на часовника показа
14:00 и  ние  излязохме извън  залата  да  подишаме свеж въздух.  Представих си  как хората  в  цяла
Австралия се почесват по главата в недоумение: „Какъв е тези янки, който е дошъл при нас и ни
говори загадъчно, а?“

В собствения си живот съм открил истината на  втория велик парадокс:  Ние трябва да
загубим живота си, за да го спечелим. Да загубим живота си – това означава да излезем от коловоза
на досегашния си живот. Според днешната популярна култура, която е създала цяла индустрия за да
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ни научи „как да намерим собственото си аз,“ това е дълбока и крайна мярка. Но добрият живот  не
означава да намерим собственото си аз – ДОБРИЯТ ЖИВОТ ОЗНАЧАВА ДА ЗАГУБИМ СЕБЕ СИ.
Чак когато загубим себе си, ние можем да открием новата си идентичност с другите хора, както и
ново разбиране за това, кои всъщност сме ние.

Това,  което  преживях  в  затвора,  ми  помогна  да  разбера  кой  всъщност  бях  аз.  Когато  бях
преместен  от  Форт  Холабърд  във  федералния  затвор  във  военновъздушната  база  в  Монтгомери,
Алабама, аз преживях някои угнетяващи моменти. Мястото беше потискащо – голямо, старо спално
помещение, пълно с легла, разположени на около 2 метра едно от друго. Там всичко караше човека да
изгуби индивидуалността си. Мръсни подове, одеяла и шкафчета – всичко беше сиво и мръсно или
бозаво-кафяво. Когато определиха кое е моето легло, аз изнесох матрака навън, свалих му калъфката и
я изтърсих и от него падна поне 200 гр. прах. Трябва да загубим живота си, за да го спасим. Другите
затворници  бяха  най-различни  –  от  дребни  престъпници,  като  контрабандисти  на  алкохол,
злоупотребители и наркоразпространители до наемни убийци и въоръжени грабители. На третия ден
от престоя ми в Максуел валеше дъжд и работата, която в началото ми беше възложена – поддържане
на  района  извън  сградата  -  не  можеше  да  извършва.  Намерих  едно  празно  място  в  дневното
помещение, за да почета спокойно Библията и да я изучавам, и тогава прочетох един стих, който ме
удари здраво: Христос е станал човек, за да не се срамува да ни нарича Свои братя. (Евр. 2:11).

За  мен това беше момент на просветление или казано иначе – Богоявление.  Внезапно видях
живота  по  различен  начин.  Хората  около  мен  не  бяха  „убийци,“   „грабители“  или
„наркоразпространители“; ако Христос не се е срамувал от тях, тогава те са мой братя, те са хора
точно като мен.  Сигурно някои от тях бяха направили ужасни неща. Но и аз също бях направил
такива  неща.  Аз  може  би  имах  някои  таланти,  които  обществото  възнаграждаваше  по-високо,
отколкото талантите на тези хора,  но способностите,  които имах аз ми бяха дадени по рождение.
Вярно е,  че  аз ги бях отгледали и усъвършенствал,  но  в  същото време е  вярно,  че  често ги бях
използвал неправилно.  Разбрах, че което и да е нещо, което може да ме прави различен от другите
хора, е само различие в степента, но не и във вида. Всички ние сме надарени и грешни хора и аз
повече не можех да претендирам, че имам правото да съдя когото и да е . Ако Исус не се срамува от
мен, кой съм аз, че да се считам за нещо отделно. Станах убеден – не, осъден – че в очите на Бога аз
бях късметлия да бъда някой, като моите колеги, затворниците, от които Исус не се е срамувал.

Достоевски  е  имал  подобно  преживяване.  В  неговия  сибирски  затвор  той  установил,  че  е
получател  на  щедрото  приятелство  на  един  селянин.  Един  ден  в  тяхното  спално  помещение
селянинът  погледнал  към  Достоевски  с  огромна  братска  обич.  Спомняйки  си  за  тази  случка,
Достоевски написал: „Когато станах от дървения нар и се огледах, внезапно почувствах, че бих могъл
да гледам на тези нещастници по доста по-различен начин и внезапно, като по чудо, цялата омраза и
ненавист изчезна от сърцето ми.“ По-късно той написал в „Дневник на писателя,“  че е  открил в
контактите си с другите затворници „братско обединение в общото нещастие.“ А след това написал,
че е разбрал, че е „направен равен на тях и даже на тяхната най-нисша обществена класа.“

Никога истински не бях разбирал хората, преди да бях съкрушен и смачкан.  Докато не изгубих
всичко  и  накрая  отидох  в  затвора,  аз  никога  истински  не  съчувствах  на  другите  хора.  Моето
поражение ми позволи да изпитвам състрадание към другите хора така,  както никога преди. Чрез
изгубването на живота си аз започнах да имам повече искрени приятелства с хората около мен, а чрез
тях и със самия живот. Стотици хора са им казвали, че когато за пръв път научили, че съм станал
християнин и за работата ми в затворите, те били подозрителни, някои от тях - даже критични. Много
от тях си мислели, че се опитвам да възстановя отново добрата си репутация в обществото. Други
считаха,  че искам отново да се върна в политиката.  Аз се смях, когато разбрах,  че половината от
хората вярват в това. А другата половина вероятно си мислеха, че съм загубил способността си да
разсъждавам разумно. А истината беше, че мен въобще не ме тревожеше това, че хората си мислят, че
съм полудял или ако си мислеха, че аз се опитвам да спечеля симпатиите на публиката. Аз повече не
бях затворник, който е прикован към очакванията на хората. Бях решил да правя това, което вярвам, че
е правилно. Ние трябва да загубим живота си, за да го спасим.

Това  е  объркващ  парадокс,  но  е  най-освобождаващото  преживяване,  което  можем  да  си
представим. То ме отведе до откритието на третия велик парадокс: Свободата не се намира в
приспособяването към очакванията на света или даже в разбирането какви трябва да бъдем
ние според нашите най-съкровени желания; свободата се намира в следването на призива за
нашия живот. Повечето от хората считат, че свободата е липса на ограничение или премахването на
отговорностите. Но това въобще не е свобода. Всеки от нас е призован да върши някаква работа и
нашата най-висша радост и осъществяване – да, свобода – ще дойде в нашето подчинение на
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тази мисия. Когато бях освободен от затвора на 31.01.1975, аз очаквах да довърша писането на една
книга, която бях започнал в затвора, а след това да се върна към работата като юрист в Масачузетс.
Освен това имах и други добри предложения за работа,  които ми бяха направени. Даже бившият
президент Никсън ми предложи да ми помогне. Един ден той ми се обади от своето уединение в
Калифорния,  за да ме поздрави със завръщането у дома.  След няколко закачливи фрази той каза:
„Знам, че сега ти си въвлечен в това религиозно усилие. Надявам се, че не мислиш, че това ще се
превърне в твоя кариера.“ Казах на президента, че все още не съм взел решение и че се нуждая от
известно време, за да се приспособя към живота след затвора. Той каза: „Е, ти знаеш момче, ти имаш
огромни способности. Ти можеш да стигнеш до върховете на бизнеса и да спечелиш милиони. Само
ми се обади и аз ще звънна на моите приятели. Познавам Боб Абпланалп,  Джак Мулки и много
други, които с удоволствие ще поискат да имат човек като теб. Само ми се обади.“ Свободата не се
намира в приспособяването към очакванията на света или даже в разбирането какви трябва да бъдем
ние според нашите най-съкровени желания; свободата се намира в следването на призива за нашия
живот. Не само Никсън ми се обади. Обадиха ми се и други хора, както и мои някогашни клиенти и
приятели. Но през този период аз установих, че нито една от тези оферти, колкото и изкушаващи да
бяха преди, сега изглежда, че не ме привличаха. Не можех да престана да мисля за хората, които
срещнах в затвора.  Открих, че свободата беше по-малко свързана с това дали сме вътре или вън от
затвора, отколкото с липсата на принуда да живееш според фалшивите очаквания.

Една от случките в затвора, която натрапчиво ме преследваше се случи една вечер, когато бях
зоната за общуване с другите затворници в спалното помещение и пишех писмо до Пати. Много от
другите затворници се бяха събрали около един шумно работещ телевизор или играеха карти. Преди
това бях забелязал един висок, понякога гневен афро-американец, Арчи, който беше нещо като лидер
и се изявяваше като юриста на затвора. Внезапно – не знам какво го накара - той се изправи и извика с
висок глас: „Хей, Колсън! Какво ще направиш за нас, когато излезеш от затвора?“ Аз бях изумен,
помислих за миг и после казах: „Арчи, аз няма да ви забравя, приятели, когато си замина.“ Арчи
грабна картите, които бяха върху масата пред него и ги хвърли ядосано на пода. „А, ето това казвате
винаги вие, големите клечки, но после забравяте малките хора като нас.“ През месеците, след като бях
пуснат от затвора аз често си мислех за тези думи на Арчи и постепенно започна да ми става ясно, че
бях попаднал в затвора с някаква цел. Срещнах хора, които нямаха никаква надежда и които нямаха
никой, който да се погрижи за тях. Някои от тях прекарваха година след година в затвора, без никой да
им дойде на свиждане. Те се нуждаеха от победител. В продължение на година и половина се борих,
за да намеря решението, но през лятото на 1976 двамата с Пати разбрахме, че призивът за моя живот
беше да се грижа за затворниците. Ето така, от моят престой в затвора, по парадоксален начин дойде
промяната,  която се оказа се по-задоволяваща от всичко друго,  което бих могъл да си представя.
Свободата се намира в подчинението на нашия призив.

Още  по-добър  пример  за  онагледяване  действието  на  този  парадокс  е  животът  на  моята
прекрасна дъщеря, с която бегло се запознахте в началото на тази книга. Емили беше чудесно дете,
даже по време на непокорните години от 14-18 год. възраст. Винаги съм се гордял много с нея. След
като завърши колежа, тя се ожени за един мъж, който имаше прекрасна работа. Струваше ми се, че
виждах  изгряването  на  съвършения  живот  на  моята  дъщеря  –  щастлив  брак,  успех  в  бизнеса,
семейство, основано върху църквата и децата.

Но след като им се роди син-аутист, Макс и животът им се промени. Обтегнатите отношения
между двамата доведоха до развод. Когато това се случи, Емили беше почти парализирана от страх. А
аз бях потопен в дълбока депресия и бях опечален от обрата,  който настъпи в нейния живот.  Но
Емили контраатакува - и продължава да прави това. Тя се бореше за всеки сантиметър, за да получи
допълнителна помощ от държавата за заплащане на образованието на Макс, който учи в специално
училище. Премина през всички страдания, през които преминава всяка самотна майка, която отглежда
дете в особено трудни обстоятелства.  Но това, което се случи на Емили по време на този процес е
наистина  необичайно.  Тя е  лъчезарна личност,  пълна  е  с  радост  и  вълнения,  и има много силен
характер. Личната й вяра се задълбочи толкова много, че понякога ме кара да се срамувам от себе си.
Въпреки че има дарбата на рисува и да пише книги, тя посвещава почти цялото си време на своя син.
През всичките тези години аз никога не я чух да се оплаква. Точно обратното, тя постоянно говори за
радостта при отглеждането на Макс, който наистина е много обичливо дете. Когато описва живота си,
тя казва, че на нея й е поверена кутия, в която е поставен диамантът „Надежда. “ (Коментар: Един от
прочутите диаманти в света, с доказана възраст от 4 века, с тегло 45,52 карата, 9,104 гр, рядко срещан
тъмно син цвят, принадлежал на няколко царе. Д. Пр.) Външния вид на кутията не е много привлекателен,
но когато я отворите, вие ще видите най-ослепителната красота. 
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Историята  на  Емили  не  е  просто  друг  пример  за  някой,  който  побеждава  нещастието.  Тя
илюстрира начинът, по който човек може да  намери истинска радост в своя призив, даже когато този
призив идва  като резултат  от  трудни обстоятелства.  Призивът не  е  задължително да  означава,  че
човека трябва да стигне до върха на бизнес кариерата или да се превърне в най-очарователната жена
на някакво празненство. Призивът може да означава да се сменят памперсите на някое пораснало дете
или зрял мъж, или да обслужвате човек, който е способен да прави само ограничен брой неща, но
споделя обичта си. Свободата идва в подчинението на нашия призив.

Представата, че нашия призив може да бъде нещо, което в началото е непривлекателно и не ни
носи насладата от общественото признание, може да ни накара да избягаме.  Стремежът към добрия
живот, както ще разсъждаваме в тази книга, често пъти отправя изисквания, които са противни на

нашата интуиция и култура. А това ме отвежда до четвъртия велик парадокс: Ние трябва
да разберем злото в себе си, преди да можем наистина да прегърнем доброто в живота .
Докато не разберем собствената си склонност да правим това, което е неправилно, ние никога
няма да постигнем способността на правим това правилното нещо. Трябва да разберем злото в
себе си, преди да можем наистина да прегърнем доброто в живота.

Даже ако знаем кое нещо е правилно, нещо вътре в нас, някаква упорита сила, отказва да направи
това правилно нещо.  Тази истина е запечатана в  една силна сцена от старият филм,  направен по
класическият роман „Война и мир“ на Толстой. В този филм ние виждаме голяма част от войните на
Наполеон, гледани през очите на един особено злочест герой, Пиер. В живота му се случват много
повече  лоши,  отколкото  добри  неща.  В  един  повратен  момент  на  филма  Пиер,  осъзнавайки
собствената си неспособност, поглежда към небето, размахва юмрука си и казва: „Защо се получава
така, че аз знам кое е правилното нещо, което трябва да направя, но правя това, което е неправилно?“
И ако моят житейски опит може да даде съвет,  Пиер можеше да добави: „а когато направя нещо
погрешно, аз никога не си признавам, че съм го направил.“

Този парадокс  създава представа,  която според много хора  е  отвратителна:  че  в  основата  си
всички ние сме пропаднали хора и че вроденият грях ни прави склонни да вършим погрешното нещо.
Ние сега се намираме в началото на нашето пътуване и е твърде рано да изследваме това твърдение,
но е достатъчно да кажем, че е нужно съзнателно да пренебрегваме реалността, за да спорим, че не
съществува грях. Нужно е само да се огледаме около себе си и ще видим парада на ужасите, с които
се срещаме ежедневно в заглавията на сутрешните вестници. Защо знаем, кое е правилното нещо, но
правим неправилното?  Защо ни е толкова трудно да виждаме доброто и да действаме за неговото
утвърждаване? Мислил съм много за това в моя собствен живот. Аз бях добре образован и добре
подготвен като адвокат. Работех упорито в моята професия и си мислех, че имах истински принципи
за  морал  и  етика.  Ако  ме  бяхте  попитали  през  1969  дали  мога  да  различавам  правилното  от
неправилното и дали имах решимостта да върша правилното нещо, аз щях да се почувствам обиден.
Разбира се, че имах! Моят баща ме беше научил на сериозните уроци за истината и за говоренето на
истината, за правилното и погрешното.

Но въпреки това, в най-критичният момент в живота си, въпреки че знаех кое е правилното, аз
направих това, което беше неправилно. След това прекарах две години, опитвайки се да оправдая
това, което бях направил.  Колкото и трудно да е да правенето на правилното нещо, признаването на
собствената ни отговорност често пъти е още по-трудно. Да осъзнаем това, което ние всъщност сме,
може да се окаже най-големия дар, който получаваме от някое значително лично поражение. Хората,
които се справят с пристрастености или се опитват да изградят отново живота си след излизането от
затвора знаят, че те не са невинни; те са част от погрешната част на света. Независимо от това, дали
ще ми повярвате или не – всички ние сме от погрешната част на света.

Тъжно е,  че  много хора  отричат,  че  те  са  част  от погрешната  част  на  света.  Един от  малко
забележимите феномени на Белия дом, който вярвам, че допринесе много за скандалът „Уотъргейт“ е,
че  много  от  висшите  съветници  на  Никсън  бяха  християни-сиентолози.  Шефът  на  кабинета  на
президента, Боб Холдеман и съветникът на президента по вътрешните работи Джон Ерличман  бяха
сред тях.  Аз не оклеветявам вярата на никой човек;  както казах още в началото,  всички ние сме
търсещи  хора.  Познавам  хора,  които  живеят  много  почтен  и  праведен   живот  като  християни-
сиентолози.  Но въпреки това, в тяхната система от вярвания има един голям дефект – те считат, че
злото е една илюзия,  че на света няма грях или зло,  че злото просто не е реално, ако ние не му
позволим да завладее умовете ни.

Слабостта на тази вяра беше най-очевидна в интервюто на един от „водопроводчиците,“ Ежил
Крох, което той даде по случай 30-годишнината от Уотъргейт. След като обясни законите, които е
нарушил и престъпленията, поради които е осъден, той каза: „Но истината е, че аз всъщност никога
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не  съм бил виновен.  Човешкият опит показа,  че  аз  преминах през  тези  житейски  преживявания:
работих  за  г-  Никсън  и  преминах  през  всички  тези  неща...Но  основната  идея  беше,  че  моята
невинност никога не беше докосната. За да обясня ясно и честно това и да направя най-доброто, което
мога като човек, моята невинност стана по-ясна, докато преминавах през всичко това. Разбирайки, че
съм невинен, аз бях способен да направя нужните крачки за да поема отговорността за действията
си...Моята духовна природа никога не се промени.“

Вината е невинност? Ако не можем да приемем собствения си провал и грях, тогава ние никога
няма да можем да  избегнем този парадокс.  Парадоксално е, ние можем да намерим добрия живот
само  когато  разберем,  че  не  сме  добри.  Отричането  на  съществуването  на  злото  винаги  ражда
трагедия в собствения ни живот и в обществото като цяло. Трябва да разберем злото в себе си, преди
да можем истински да прегърнем добрия живот.

Разбирането на житейските парадокси е ключ за намирането и живеенето на добрия живот. Без
разбирането на парадоксалната природа на живота, ние не сме подготвени за неговите неочаквани
обрати. Ние ще позволим на нещата и обстоятелствата да ни отклонят от пътя. Ще имаме усещането,
все едно че се опитваме да се изкачваме по движещ се надолу ескалатор.

Можем да намерим добрия живот само ако разберем, че ние не сме добри.
Трябва да научим как победата може да се изникне от страданието и поражението,  и как да

загубваме живота си, за да го спасим. 
Трябва да сме покорни на нашия призив, за да бъдем свободни и трябва да признаваме нашето

собствено зло, за да прегърнем доброто.
Тези преобърнати истини са противни на нашата интуиция и определено противоречат на нашата

култура. Освен това те са мъдрости, които надвишават познанието ни.

Глава 4

Прекрасен прием с многобройни прекрасни хора

На 28.10.2003 жури на Върховния съд в Манхатан наблюдаваше едно домашно видео, на което
беше заснет прием по случай 40-я рожден ден, който Л. Денис Козловски организирал за втората си
съпруга, Карин. Приемът, проведен на остров Сардиния край бреговете на Италия, струвал повече от
2,1 млн. долара или по 28000$ на всеки гост. Помощник-областния прокурор Кен Челифокс представи
видеото като част от доказателствата за един от най-големите скандали в корпоративния свят досега.
Козловски, бивш Управляващ директор на конгломерата Тико Интернешънъл  и Марк Шварц, Главен
финансов управител, бяха обвинени за огромна кражба и корупция и за това, че са откраднали от Тико
около 600 млн.$.

Празнуването на рожденият ден включвало мероприятия, които продължили почти цяла седмица,
а  връхната  точка  е  била  финалната  забава  край  плувен  басейн  в  хотел  Кала  ди  Волпе.  Когато
Козловски и гостите му се събрали, млади жени, облечени в тоги и с диамантени диадеми на главите
разпръснали  листенца  от  рози  в  краката  на  гостите.  Мъже-модели,  облечени  като  войници  и
гладиатори също били там, за да подават ръка или да прегръщат с целуване по бузата. По време на
тържеството тази вечер пял естрадният певец Джими Бъфет и за това получил хонорар от 250000$.
Докато той пял шлагерът на Ван Морисън „Момичето с кафявите очи,“ Денис Козловски танцувал със
съпругата  си.  Кулминацията  на  празненството  включвала  лазерно  светлинно  шоу  в  чест  на
рожденицата  Карин,  торта  за  рождения  ден с  експлодиращи гърди и скулптура  от  леден фонтан,
дубликат на скулптурата на Давид от Микеланжело, от който течела водка „Столичная.“

Най-пищното представление на вечерта било балет край басейна. В началото се появили водни
нимфи,  облечени в  ефирни прозрачни дрехи.  После,  под акомпанимента  на  барабани се  появили
културисти,  облечени в крилати костюми на центуриони, които се нахвърлили върху нимфите.  Те
обикаляли около басейна, стараейки се да бъдат харесани както от нимфите, така и от публиката.
След  това  мъжете  и  жените,  облечени  като  божества  танцували  по  двойки  в  чест  на  младостта,
красотата и еротиката – техните собствени божествени сили. Прокурорът представи видеото пред
журито, защото считаше, че то е демонстрация на една от многото извращения, в които Козловски се
твърди, че е участвал, докато измамвал собствената си фирма и нейните акционери. Козловски платил
половината сметка за приема, а наредил другата половина бъде планета от бюджета на Тико, въпреки
че  този  прием  не  имал  нищо общо с  бизнеса  на  компанията.  Козловски  преценил,  че  след  като
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половината от гостите са били служители на Тико, компанията би трябвало да плати половината от
разходите. Прокуратурата не била съгласна с неговото мнение.

В сравнение с тази предполагаема кражба на 600 млн.$, “Великият обир на влак“ изглежда като
някаква дребна измама. (Коментар: “Великият обир на влак“ - обир на 2,6 млн. лири, равняващи се днес на
близо 50 млн. лири, от влак на Британската поща, който пътувал от Глазгоу за Лондон преди разсъмване на
8.08.1963. След подаване на лъжлив ж.п. сигнал, банда от 15 здрави мъже спират влака на мост, на пътя под
моста имало голям камион. Бандата разоръжила охраната, поела контрола над влака, отворила пощенския
вагон, който се намирал точно на моста и в който се намирали чували с износени банкноти, които били
предназначени за предаване в централна банка за подмяна. От вагона хвърляли направо чувалите с парите
долу в  камиона.  Цялата операция продължила само няколко минути и  след  тава бандити изчезнали и  се
разпръснали. Откраднатите пари не били намерени. Повечето от крадците бяха заловени и осъдени. Д.Пр.)
Величината на тази кражба надвишава въображението, особено като се има предвид, че Козловски
вече имал одобрена компенсация от 500 млн.$ заради 10-годишната си работа си като Управляващ
директор на конгломерата Тико Интернешънъл. 

Прокуратурата трябвало да намери отговора на два въпроса: „Как Козловски и Шварц са успели
да направят това?“ и „Защо?“ Зад тези два въпроса се намира един, още по-важен въпрос – въпросът
за самоличността: „Кой би направил такова нещо?“ Козловски отрасъл в беден район в Нюарк, Ню
Джърси. Родителите му никога нямали достатъчно пари, за да си купят къща. Баща му работел като
частен детектив. По време на обучението си в колежа Козловски работел, за да се издържа, докато се
учел в близкия университет Сетон Хол. Завършил образованието си с магистърска степен и с много
добри оценки.  По-слабите му оценки били повечето резултат  от  липсата  на достатъчно време за
четене и на други приоритети, а не на липсата на способности. В допълнение към обучението си и
работата си да се издържа, Козловски станал член и на две сдружения.

През  1975  Козловски  срещнал  Йозеф  Газиано,  Управител  и  Управляващ  директор  на  Тико
лабораторис в Екзетер, Ню Хемпшир, която била основана през 1960 като научно-изследователска
лаборатория. Често обърквана с производителя на пластмасови играчки Мател, който имал същото
име, Тико Интернешънъл към 1970 вече пораснала и се превърнал в голям конгломерат чрез сливания
и придобивания на други фирми. Газиано, който се специализирал в агресивни заграбвания, бил човек
с огромен ръст и подобаващи на ръста му апетити; притежавал реактивен самолет, хеликоптер и три
луксозни  апартаменти.  Газиано  наел  Козловски  да  работи  за  Тико  като  специалист  по
преструктурирането, който превръщал придобитите от Газиано компании в печеливши фирми.

В началото на 1980, когато Тико започнал да затъва в дългове, Джон Ф. Форт ІІІ заел мястото на
Газиано и бил неговата пълна противоположност. Форт бил пестелив и благоразумен човек, типичен
жител на Нова Англия. Отказал да използва реактивния самолет и летял като обикновен пътник с
пътническите  авиолинии.  Привилегии  като  фирмени  коли  и  членски  карти  в  различни  клубове
станали  табу.  Форт  казал  на  Уол  Стрийт  (Коментар:  Т.е.  на  банките  и  на  акционерите.  Д.Пр.)
„Причината, заради която ние сме поставени на земята, е да повишим печалбата, полагаща се на една
акция.“ Козловски показал, че той може да комбинира смелите ходове на Газиано със стремежа към
добър краен финансов резултат на Форт. Той орязал основните заплати. Всеки ръководител можел да
получи значителни бонуси чрез постигането или преизпълнението на планираните крайни резултати –
и по този начин да получи далеч повече пари в сумарно изражение отколкото при старата система.
Той уволнявал директорите за лошите резултати и понякога ги превръщал за посмешище. Козловски
организирал годишен банкет, на който раздавал награди на най-добрите управители и на най-лошите.
Наградата,  която  той  давал  на  най-лошите,  била  истинско  мъчение  за  всеки  човек.  „Неудобно  и
притеснително беше да се наблюдава как награждаваният с тази награда се изкачва на сцената,“ казва
Р. Джери Конклин, бивш директор на Гринел. „Все едно че му прочитаха смъртната присъда.“

През 1987 Козловски станал член на управителния съвет, а две години по-късно бил назначен
като Председател на управителния съвет и производствен директор.  Джон Форт се оттеглил през
1992, когато Козловски заел неговото място като Управляващ директор. Козловски вече се радвал на
плодовете от работата си. Даже още преди да стане Управляващ директор, той преместил жена си
Анджи и двете си млади дъщери в дом за 900 000$ в луксозният Северен Хамптън на крайбрежието
на Ню Хемпшир. Изглеждало, че те имат съвършеното семейство. Но веднага щом той стигнал до
върха, семейството му започнало да се разпада. В началото на 1990-те той срещнал Карин Лии Мейо,
изваяна като статуя  блондинка,  която също била омъжена.  Накрая Катрин станала неговата втора
съпруга, но това едва ли намалило флиртуването на Козловски с жените, за когото се говори, че имал
и много любовни истории.

Когато станал Управляващ директор,  Козловски веднага се фокусирал в най-голямата уязвимост
на Тико.  Тико изглеждал добре диверсифициран, но 80 % от приходите на компанията идвали от
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търговията с недвижими имоти, а това е бизнес с висока цикличност. Когато тази търговия била в
упадък,  приходите  на  Тико  можели да  паднат  надолу като  камък.  Козловски  предложил  Тико  да
навлезе в област, от която хората винаги се нуждаят – в добри и в лоши времена: грижите за здравето.
Той  купил  фирмата  Кендъл  Интернешънъл,  която произвеждала  медицински стоки  за  еднократна
употреба.  Тази  придобивка  се  оказала  много  удачна.  Кендъл  скоро  оформила  основата  на  Тико
Хелткеар Груп, която растяла чрез следващи придобивания на други компании, за да се превърне във
втория  в  САЩ  доставчик  на  приспособления  за  здравеопазването,  веднага  след  „Джонсън  и
Джонсън.“ През 1995 придобивката удвоила доходите на Тико и цените на неговите акции скочили до
небето. Управителният съвет повишил заплатата на Козловски до 2,1 млн.$ и го наградила с голям
пакет акции според нов и преструктуриран план за акционерите. Основна съставна част от стила на
управление на Козловски се състоял в наемането и повишението на хора, които приличали на самия
него. Той търсел хора, които са интелигентни, бедни и жадни да станат богати. След придобиването
на Кендъл, Козловски повишил Марк Шварц, шефът на отдела да обединявания и покупки, и той
станал  Главен  финансов  управител  на  Тико.  Шварц  не  е  получил  образованието  си  в  някои  от
университетите от „Бръшляновата лига“ (Коментар: Това е група от 8-те най-престижни университети в
САЩ: Браун, Колумбийския, Корнел, Дармонт, Харвард, Пенсилванския, Принстънския и Йеил. Д.Пр.), нито
имал магистърска степен по бизнес администрация, но за 24 часа подготвил доклад за финансовото
състояние  на  Кендъл.  В  добавка  на  това,  че  издигал  хора,  които  изглеждали  мършави  и  гладни,
Козловски поддържал една група от верни хора около себе си. Тяхната вярност в продължение на
много дълго време предпазвала Козловски от подозрение. Козловски правел същото предложение на
служителят, който работел близо до него: „Ти можеш са станеш по-богат отколкото някога си мечтал
или може да бъдеш уволнен.“ 

Успехът  на  Козловски  в  изграждането  на  компанията  чрез  придобивания  и  обединения
продължавал да прави членовете на управителния съвет толкова доволни,  че те  престанали да го
контролират,  а  стилът  на  Управляващият  директор  карал  всички  служители  да  бъдат  верни  и  да
мълчат.  В  средата  на  1995  Козловски  убедил  управителния  съвет,  че  Тико  трябва  да  премести
седалището управлението си от Екзетер, Ню Хемпшир в Манхатан, Ню Йорк. Тико наели  разкошни
офиси на 57 Улица №7, на 43-я етаж, с изглед към „Сентрал парк.“

Офисът  на  Козловски  включвал  лична  баня  и  отделна  кухня  с  размерите  на  едностаен
апартамент. С преместването в Ню Йорк, разточителството на Козловски се изявило в цялата си сила.
Когато  управителният  съвет  на  Тико  одобрил  планът  за  преместването  на  седалището  на  своето
управление, Козловски и неговия директор на човешките ресурси предложили доста щедър план за
преместването, в който се включвало наемането на апартамент на 5-то Авеню за него с годишен наем
от 264 000$ от 1997 до 2001 год. Освен това Козловски си купил за 7 млн.$ апартамент на Парк Авеню
с безлихвен заем от фирмата. Данните показват, че Козловски изплатил 5 118 125$ от заема и просто
опростил  на себе си изплащането на останалата част от заема. Освен това през 2001 си купил и втори
апартамент  за  16,8  млн.$  и  изразходвал  3  млн.$  за  подобрения  и  още  11  млн.$  за  обзавеждане.
Въпреки  тези  извънредно  луксозни  перчения,  Козловски  считал,  че  не  трябва  да  плаща  никакви
данъци за тези придобивки и той дарил себе си с допълнителна компенсация, равна на данъка, който
бил длъжен да плати. Така той се наслаждавал на всичко това, без да плаща никакъв данък.

През 1997 Козловски получил като възнаграждение 8,8 млн.$. През юли същата година получил
акции на стойност 3,3 млн.$. Това повишило годишната заплата на Козловски до 67 млн.$. През 1999
тя достигнала до 170 млн.$, превръщайки го във втория най-скъпо платен Управляваш директор в
САЩ. Законно спечелените пари на Управителния директор,  колкото и огромни да са били те,  не
задоволявали неговите изисквания или желания за пари в брой. Поради това Козловски превърнал в
„банкомат“ една друга програма на Тико.  Основната програма на Тико за даване на пари на заем на
служители  била  проектирана  да  позволи  на  служителите  да  вземат  заем  от  компанията.  Според
документите на Тико, Козловски взел заеми на стойност 274 205 452$, почти четвърт млрд. долара.
Той  използвал  повече  от  245  млн.$  от  тези  пари  за  други  неща,  а  не  да  плати  данъците  си  на
държавата. За 30 млн.$ си купил състезателна яхта „Ендевър“ (Коментар: превод: усилие, старание. Д.Пр);
платил за изграждането и преустройството на различните си резиденции; купил си произведения на
изкуството за 15 млн.$. 

След  като  Козловски  направил  промяната  от  семеен  мъж  в  Северен  Хамптън  до  опитен  и
известен бизнесмен в Ню Йорк,  неговата страст към скитанията изисквала той да притежава все
повече  бази  за  лагеруване.  Освен  апартаментите  му  в  Ню  Йорк,  той  купил  къщи  в  Нантъкет,
Масачузетс (Коментар: Прочут туристически остров на 30 мили от бреговете на Масачузетс. Д. Пр.) и в
Бийвър, Колорадо (Коментар: Прочут зимен курорт. В тази област са се провели Зимните олимпийски игри
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през  1976  г.  Д.  Пр.).  Той  искал  любовниците  му  да  се  намират  близо  до  него.  Както  разкрило
свидетелско показание в съда, организаторът на празненства Барбара Джакюз и секретарката Мери
Мърфи  живеели  безплатно  в  апартаментите  на  Тико,  докато  били  любовници  на  шефа.  Накрая
Козловски дал 1млн.$ на Барбара Джакюз от фондовете на Тико, а на Мери Мърфи – 765000$ за това,
че му е била любовница в продължение на една година. Освен това и на двете жени били дадени
кредити с изгодна лихва и щедри обезщетения при раздялата им с него.

Козловски  започнал  да  въвлича  Тико  в  затруднение,  когато  настоял  компанията  да  си  купи
собствена  спестовна  касичка:  финансовата  компания  CIT  Group.  Много  конгломерати  имат  свои
собствени финансиращи клонове:  Westinghouse, AT&T, ITT, and Textron са изтъкнати примери за това.
Козловски ентусиазирано прокарвал идеята Тико да купи  финансовата компания CIT Group. Един от
членовете  на  управителния  съвет  на  Тико,  Франк  Уолш,  запознал  Козловски  с  Изпълнителният
директор на CIT Group, Алберт Гампър. Тази среща довела до придобиването на CIT Group през юни
2001 на цена 9,2 млрд.$. Козловски бил благодарен на Уолш и се съгласил да му плати 20 млн.$ за
осъществената връзка. Според Тико, тогава двамата скрили това плащане от останалите членове на
управителния съвет. Изпаднал в еуфория от резултатите от сключването на  сделката за купуването на
CIT Group, Козловски наел една частна фирма за връзки с обществото и започнал да популяризира
своята  крайна  амбиция  –  желанието  да  стане  прочут.  Започнал  да  възхвалява  себе  си  като
„Суперменът на корпоративния бизнес на 21-я век.“ Той искал да бъде запомнен заради „съчетаването
на това, което направил Джак Уелч в Дженерал Електрис...и много практичните идеи на Уорън Бъфет
относно това, как да създавате добри дивиденти на акционерите.“

На 9.01.2002 членовете на управителният съвет на Тико научили за парите, платени на Уолш
заради работата му, свързана със сделката за закупуването на  CIT Group. Когато  Главният финансов
управител  Шварц  споменал  в  чернова  на  един  документ  за  неупълномощеното  плащане  на  този
бонус,  сирените за тревога надали своя вой.  Управителният съвет се  противопоставил на Шварц,
който отказал да възстанови в бюджета на компанията изразходваните пари и напуснал заседанието на
управителния съвет. (Тико набързо осъдили Шварц да възстанови тези средства.)

Козловски  защитил  себе  си  пред  управителния  съвет,  като  признал,  че  е  направил  грешка,
плащайки на Уолш. Протестирал, че бил намалил наполовина първоначалното искате на Уолш 40 млн.
$. Тико възложила на адвокатската фирма Байс, Шилер и Флекснер да провери плащането на Уолш и
всяка друга нередност, свързана с компенсации. Черен облак започнал да приближава към Козловски
и от друго, неподозирано място. Ъруин Нок, съветник по изследванията на Щатския банков отдел в
Ню Йорк, започнал да проследява една серия от необичайни банкови преводи на пари. В продължение
на няколко дни значителен брой телеграфни преводи на стойност милиони долари били направени в
банковата сметка на Александър Апсис, търговец на произведения на изкуството от Манхатан. Нок си
помислил, че може би наблюдава прането на пари. Един превод на стойност 3,95 млн.$ дошъл от
банкова сметка на Тико в Питсбърг. Той не знаел нищо за Тико и разследвал какво представлява тя.
Нок извикал един свой колега-прокурор, който предположил, че чрез този превод може би е направен
в опит да се избегне плащането на данъци. 

След като областната прокуратура изискала документите на банката и списъците на преводите,
се установило,  че Тико плащала за картини. Но според последвалото прокурорско обвинение към
Козловски, Тико не била платила повече от 1млн.$ данъци, дължими за покупката на картини. Според
закона за покупките на картини, направени в Ню Йорк от купувачи, които не са жители на този щат,
не се плаща този данък. Данъчните власти стигнали до заключението, че Козловски използвал тази
пролука в закона за да измами щата Ню Йорк, като нареждал купените картини да се транспортират в
Ню  Хемпшир,  а  след  това  бързо  се  връщали  в  неговите  апартаменти  в  Ню  Йорк.  Очевидното
поведение на Управляващият директор с цел избягване на плащането на данък накарало областната
прокуратура да провери всички разходи на Козловски.  В края на тази проверка прокурорът открил
всички факти, които довели до повдигането на обвинение срещу Козловски и Шварц за кражба на
общо 600 млн.$.

Когато заплетената мрежа на Козловски започнала да се разнищва, той измислил една стратегия
за изход от опасното положение. На 16.01.2002 предложил на управителния си съвет Тико да бъде
разделен на части и да бъде продаден. Но банкерите и инвеститорите от Уол Стрийт бил изплашени
от набързо изработения план за разделяне на Тико. Инвеститорите се страхували, че Тико е изпаднал
в несъстоятелност и му липсват пари в брой. Акциите на CIT Group били извадени от търговията на
фондовата борса – основният източник на пари в брой. Наложило се Тико да вземе заем от повече от
13 млрд.$ за да покрие неотложните си нужди. Когато разследващата адвокатска фирма започнала да
задава въпроси относно компенсациите на членовете на ръководството, те получили отговори, които
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отворили нови посоки за разследване. Скоро капакът на кутията на Пандора се отворил напълно. В
началото на май 2002 прокуратурата на Ню Йорк изискала от Тико да й бъдат представени всички
документи, свързани с  покупките на художествени изделия, направени от Козловски и на получените
от него доходи.

Когато тези  събития  започнали да  се  случват,  Козловски започнал да  си  поставя  маската  на
преследван човек. Той трябва да е разбирал, че в стратегията му за изход от тази ситуация е  фатално
дефектна.  За  да  бъде  разделена  компанията  на  части,  задължително  в  нея  трябвало  да  влязат
независими екипи от ревизори, за да направят двойна проверка на финансовото състояние на всички
клонове  на  Тико.  Тази  проверка  щяла  да  разкрие  не  само  схемата  за  компенсациите,  но  и
хищническият  ефект  върху  компанията  от  неговия  стил  на  управление.  През  април  Козловски
оттеглил планът за  разделяне на компанията на четири части и обявил на публиката,  че ще бъде
продадена само CIT Group. Той признал, че придобиването на CIT Group е било грешка.  Козловски се
опитвал да се шегува и да се прави на безстрашен. По време на разговор с един от редакторите на
BusinessWeek в началото на месец май той настоявал, че никога няма да си подаде оставката като
Управляващ директор. Една седмица по-късно произнесъл реч по случай завършването на учебната
година в Колежа „Св. Анселм,“ малък католически колеж в Манчестър,  Ню Хемпшир и казал на
випусниците: „Докато напредвате в живота си, вие ежедневно ще трябва да отговаряте на въпроси,
които ще поставят на изпитание вашия морал. Въпросите ще стават все по-трудни, а последствията  -
все  по-сурови.    Мислете  старателно  и  заради  собствената  си  съдба,  правете  това,  които  е
правилно, а не онова, които е лесно.

Дали дотолкова е успял на раздели собственото си мислене във взаимно противоречащи области
по такъв начин, че е можел на думи да величае моралните достойнства и в същото време да извършва
кражби? Или когато е казвал: „за собствената си съдба,“ той е имал предвид предстоящият си провал?

В петък, 31 май 2002 Козловски най-после уведомил управителния съвет, че ще бъде привлечен
под  отговорност.  Управителният  съвет  на  Тико  изискал  той  да  подаде  оставката  си  в  неделя  и
Козловски  я  подал  без  никакво  оспорване.  Два  дни  след  това,  съпроводен  от  журналисти  и
телевизионни камери той бил отведен от полицията в съда, за да бъде изслушан по обвинението за
отклонение от плащане на данъци.

Дали  Денис  Козловски  е  просто  още  един  чудовище  на  лакомията  и  стремежите,  които
осквернява разума? Или в неговата история има нещо, което се отнася за всеки от нас? Стремежите на
Козловски наистина са били чудовищни, но те са били пораждани от желания, които са обичайни за
всеки от нас. Денис Козловски търсел добрата съдба чрез богатството. Той обичал да казва, че парите
показват какъв е резултата от живота на човека. Обаче ще бъде погрешно да считаме, че той е бил
мотивиран единствено от жаждата за пари. Ако беше мотивиран само от стремежа да има много пари,
той може би щеше да се задоволи с 500 млн.$ законната компенсация, която спечелил по време да
работата си като Управителен директор на Тико. Но Козловски се стремял и към нещо, което е повече
от парите. Той искал да бъде прочут, да бъде запомнен като човек, който е съвместил постигнатото от
Джак Уелч в Дженерал Електрик и онова, което е постигнал прочутият инвеститор Уорън Бъфет. Той
искал да бъде най-прославеният „супермен“ в бизнеса в началото на 21-я век. Искал да бъде почитан
като икона в областта на културата. Богатството било неговият път към славата. Но даже славата не
можела да задоволи неговите блянове. Към славата Козловски добавил трепета на злоупотребата. Той
искал да създаде свои собствени правила, а след това да отмени съществуващите и да започне да
прави всяко нещо, което си поиска – нещо, което било характерно както за сексуалните му връзки,
така и за взаимоотношенията му в бизнеса. Той искал да прави каквото си поиска и то по начин, по
който той иска то да бъде направено.  И той искал да бъде аплодиран и даже обичан заради това, че
постъпва така. Кой се наслаждава на такива привилегии? Единствено боговете.

Приемът по случай рожденият ден в Сардиния беше обсъждан много заради неговите еротични
извращения.  Коментаторите  казаха,  че  това  парти  прилича  на  римска  оргия.  Но  истинското
вдъхновение на това парти бяха не римските оргии на Калигула, а изпълнените с необуздан секс по
време на гръцки празненства на планината Олимп. Барбара Джакюз, бившата любовница, познавала
мъжът, който за кратко време бил неин. Тя го познавала като пияният Дионисий, който гонел нимфите
с чаша вино в ръка. Той бил въплъщението на Нарушението. Той бил олицетворението на добрия
живот според рекламата на бирата  Budweiser, представен в своя подходящ митологичен контекст. По
време на  това  събитие  Козловски казал:  „Прекрасен прием с  многобройни прекрасни хора“ и  по
начинът на своето продължение – това бил неговия живот.

В наши дни в културният спектър чуваме да се крещи монотонното „Пар-ти! Пар-ти! Пар-ти!“,
нали? Кой не иска това, което е искал и Козловски? Кой не е чувал един вътрешен глас, който казва:
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„Аз мога да правя каквото си искам, по моя си собствен начин и в определеното от мен време и в
замяна на това трябва да бъда обичан“? Защото аз съм...бог. Както казва героят от филма „Граундхот
деу“ на Бил Мъри: „Може би аз не съм богът, но определено съм бог.“ 

Това, което виждаме в Денис Козловски, е просто писъкът на адското величаене и ужасът на
гласа, които са вътре в самите нас.

Глава 5

Търсене на Свещеният Граал на пазара

Историята  на  Денис  Козловски  е  действителна  притча  за   представата,  че  добрият  живот
означава  наличието  на  вино,  жени  и  песни,  придружена  от  властта  да  презареждаме  отново
изразходваните си запаси с едно щракване на пръстите си. Въпреки че размерите на неговите желания
превърнали тази история в уродливо чудовище, техните извънредно големи размери правят по-лесно
да бъдат видяни нашите широко разпространени копнежи за това, което те са .  Козловски искал да
бъде богат. Той вярвал, че богатството ще го отведе до неограниченото удоволствие, а постижението
ще го  отведе  до  известността.  Той бил обсебен от  задоволяването на  своите  собствени желания,
независимо от последствията от това задоволяване, които ще трябва да бъдат понесени от другите
хора. Така той илюстрира желанието на съвременния американец за лична независимост, определяна
като освобождаване от всички ограничения и в добавка – подигравателен ритник на закона. Неговата
крайна цел е да прави това, което му харесва – да бъде свой собствен бог. 

Може би има светци, които са имунизирани против тези песни на сирените, но аз не съм сред
тях, а се съмнявам, че и вие не сте. Колкото и да е странна историята на Козловски, аз мога да се
оприлича с него.  И двамата сме израсли в скромни семейства.  Нашият поглед към живота е бил
особено повлиян от това, че сме виждали опашките пред хлебарниците в годините на Депресията
(Коментар: 1929-1933 в САЩ. Д.Пр.) и съм се заклевал никога да не позволя отново да ми се случи това.
И дамата с Козловски сме притежавали един огромен мотив да успеем. Аз спечелих стипендия за
обучение в колежа и от там бях решен да стана богат. Една нощ, в периода когато бях в горния курс на
колежа,  двамата с  един мой състудент и приятел разговаряхме за  нашето бъдеще.  По това време
войната в  Корея (Коментар:  1950-1953.  Д.Пр.)  беше във апогея си и на двамата ни предстоеше да
постъпим в армията: аз - в морската пехота, а приятелят ми – във военния флот. Когато говорехме за
това, което ще правим след службата си в армията, приятелят ми каза: „Аз ще да рискувам всичко.
Предпочитам да бъда застрелян, докато вървя към върха и да се сгромолясам в пламъците, отколкото
никога да нямам шанс в живота си.“ По природата си аз съм авантюрист и с ентусиазъм се съгласих с
него. Тогава си здрависахме и казахме: „И двамата ще рискуваме всичко. Ние ще печелим по 10000$
годишно. През 1952 това беше много висока заплата. Когато напуснах морската пехота, аз започнах да
се  катеря по стълбицата  на кариерата:  завърших юридически университет,  учейки нощем,  докато
денем  работех  за  един  сенатор  на  САЩ.  После,  когато  бях  само  на  30  години,  заедно  с  колеги
създадохме обща адвокатска фирма, която стана много успешна. Осем години по-късно  вече седях в
кабинет,  който  се  намираше  до  кабинета  на  Президента  на  САЩ.  Аз  изпълних  моята  част  от
споразумението с моя приятел от колежа. Но въпреки това, намирайки се на върха на моята власт, аз
установих, че така нареченият добър живот е празен и лишен от смисъл.

Имам представата, че на върха на богатството и славата си, заобиколен от нимфи с прозрачни
дрехи, вино и песни, Козловски също е установил, че живота е празен и лишен от смисъл. Какво
правите, когато празненството свърши? Всички ние разбираме, че в центъра на сърцето ни трябва да
има  нещо  повече  от  парите  и  славата,  заради  което  си  заслужава  да  живеем.  Трябва  да  видим
фалшивите неща такива, каквито те са - фалшиво злато, а не искрени желания на нашата човешка
природа.  Но  не  е  лесно  да  направим  това,  когато  сме  заобиколени  от  култура,  която  възхвалява
консуматора  и  щедрото  пилеене.  За  период  само  на  едно  поколение  Америка  преживя
драматична промяна от общество, което произвежда - в общество, което консумира. Преди 30
години ние измервахме икономиката си чрез това, което произвеждаме. В текстилната промишленост
работеха  стотици  хиляди  хора  в  южната  част  на  САЩ,  а  най-големият  проблем  на  огромните
индустриални  центрове  беше  замърсяването  на  въздуха  от  огромните  комини.  Америка  беше
двигателя на световната икономика. А днес ние измерваме мощта на нашата икономика чрез нивото
на  потреблението.  Наблюдавайте  как  икономистите  правят  своите  прогнози  чрез  измерване
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увереността на потребителите и колко хармонично пазарът върви след разпродажбите по време на
Рождество Христово.

Преминавайки към културата на купуването, а не към културата на производството, ние изцяло
преобърнахме  Протестантската  етика  на  работенето,  която  подхранваше  огромния  икономически
растеж в нашата страна през 19-я век. В сърцевината на етиката на работенето се намира вярата,
че  човек трябва  да  работи много  и  упорито,  да  ограничава  разходите  си,  да  спестява и  да
произвежда.  Отлагането  на  удоволствието  беше  добродетел.  А  сега  идеята  за  отлагане  на
удоволствието се счита, че представлява отказ от някакво вродено право, което в умовете на
много хора даже е защитено от конституцията. Сега правилото е: ако можеш да си го позволиш,
купи си го или го направи. През 2004 общият потребителски дълг в САЩ достигна невижданото до
сега  ниво  от  2,03  трилиона  $.  За  периода  от  1989  до  2001  дългът  по  кредитните  карти  на
средностатистическото американско семейство се повиши с 53%. Нивото на личните банкрути се
покачи със 125%. Според критериите на миналото това означава, че много от хората харчат повече
пари, отколкото притежават. 

Консуматорството имаше могъщ трансформиращ ефект не само върху навиците за харчене, но и
върху  вярата  и  ценностите  на  американците  и  на  западноевропейците.  Момичето  от  афиша  на
консуматорската епоха може да е младата фризьорка от Вашингтон Джеми Гавиган, за която писа
вестник Вашингтон Пост. Джеми работи 9 часа ежедневно,  5 дни в седмицата в едно претъпкано
пространство в моден фризьорски салон. Клиентките й плащат до 285$ на сеанс и чакат до 6 седмици,
за да може Джеми да оформи фризурата им. Тя печели един прекрасен 6-цифрен годишен доход и
харчи парите си за сериозни покупки. Всяка година ходи есенно време до Ню Йорк, където купува
дрехи,  произведени от Барни,  Гучи,  Луис Вуитон и от нейният личен рай – магазинът за  обувки
„Маноло Бланик, където се продават шведски обувки за 445$ и ботуши за повече от 1100$.  Джеми
Гавиган има 37 чифта обувки и ботуши, купени от този магазин, които според нейните най-занижени
пресмятания струват общо повече от 20000$. По време на една такава екскурзия за пазаруване тя
платила 900$ за чанта от бяла кожа с козина и 1700$ за пилотско яке от шилешка кожа, проектирано
от Майкъл Корс. Джеми Гавиган харчи хиляди долари по време на всяко нейно нападение на Голямата
ябълка (Ню Йорк).

Поведението  на  заможните  купувачи  като  Джеми  е  обобщено  от  Клистин  Кили  Кимко,  41-
годишна, вицепрезидент на фирма за връзки с обществото. Клистин говори за чувството за сигурност,
което получава, когато пълни с вещи дома си. Тя има връзки с търговци от цялата страна, който са си
поставили за цел да се свързват с нея. „Вие си създавате този малък свят, който израства покрай вас,
от хора, които се грижат за вас. Те задоволяват нуждите ви, намират ви този вид обувки, които са
според вашия размер или ви правят сигурен, че когато чантата на Шанел от бежова вълна пристигне в
магазина, те ще ви се обадят.“ Любимата й покупка е една чанта от Шанел и тя казва: „Това е моето
съкровище...това е моят Свещен Граал.“

Ейприл  Уит,  автор  на  статията  за  Джеми  Гавиган  и  за  други  супер-купувачи,  коментира:
„Консуматорството беше триумфиращият победител на идеологическите войни на 20-я  век,  което
победи както религията,  така  и  политиката,  когато  милиони  американци продължаваха  да  търсят
целта, смисъла, подредеността и интуитивната екзалтация в живота си.“

Един  от  теоретиците  на  консуматорското  общество,  Джеймс  Туитчел  счита,  че  в  тази
пристрастеност към купуването на вещи хората намират някакъв вид спасение. „Това е чувството,
което  изпитваме,  когато  казваме  „Ох,  слава  Богу,  намерих  го.  Спасен  съм.““  Той  защитава
Консуматорството като система от вярвания. „Пазаруването е нещо, което е много по-справедливо
отколкото  старите  системи  (в  обществото),  в  които  ранга  се  получава  по  рождение  и  е  почти
неотменим. А конкурентният консумативизъм  е много по-малко кръвопролитен от епичните битки за
това чий Бог е по-велик.  Ние започнахме да гледаме на парите като на ключ към щастието. Това
определение  за  щастието  се  превърна  във  най-висшето  добро,  в  най-висшето  достойнство  на
американеца.  Както  пише  един  автор:  „Ако  не  се  стремите  да  имате  пари,  тогава  към  какво  се
стремите?...Щастието  е  новият  краен  резултат.“  Това  вярване  дотолкова  е  станало  част  от
американската култура, че даже хора, които би трябвало да знаят повече, стават объркани. Според
едно скорошно изследване,  повече от половината евангелски християни са съгласни с твърдението:
„Целта на живота е наслаждението и личното задоволяване.“

Но дали наистина консумативизмът работи като система от вярвания? Дали това, че сте богат
корпоративен  ръководител  или  супер-купувач  ви  прави  щастлив?  Този  въпрос,  в  малко  по-друга
форма ми беше зададен на една сбирка в Хоб Саунд, Флорида, в един хотел с минерални извори, в
който отсядат свръх богати хора. Една моя приятелка, която има къща там, беше организирала парти и
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ме помоли да  споделя  пред гостите  й моите  житейски преживявания.  Когато пристигнах на тази
вечеря, видях една огромна бяла шатра, поставена на просторна зелена ливада зад величествената
крайбрежна къща на  моята  приятелка.  Беше необикновено красива гледка.  Към 5  часа след  обяд
гостите започнаха се да пристигат, повечето от тях облечени в изискани вечерни дрехи. След пиенето
на коктейли и моята кратка реч те щяха да се отправят към своите клубове, вечери и партита. Често
пъти съм бил сред могъщи и богати хора. Поведението на много от тях,  включително и някои от
присъстващите на това партито ни карат да си мислим, че Бог е създал света само за тях и за хората от
техния  вид.  Докато  слънцето  залязваше,  аз  споделих  мислите  си  пред  аудиторията,  която  в  по-
голямата си част ме слушаше с тренирано безразличие.  В повечето партита в Хоб Саунд липсваха
речи като моята, която да смущава удоволствието на хората. И ако хората проявиха някакъв интерес
към това, което казах, последното нещо, което  те биха направили, е да признаят това пред другите
гости. 

Когато свърших речта си, аз получих ръкопляскания, които бяха израз на уважение, но не и на
ентусиазъм. В отговор на предложението на домакинята, попитах дали някой има някакви въпроси.
Няколко хора имаха въпроси за Уотъргейт, Никсън или политиката. Но никой не ме попита за моето
обръщане към Господа и за живота ми в затвора. След няколко минути домакинята излезе отпред и
милостиво обяви: „Можете да зададете още един, последен въпрос.“ Един мъж, облегнат небрежно
върху стълб на палатката, с коктейл в лявата си ръка, направи жест към басейна, пълен с минерална
вода и каза: „Г-н Колсън, както виждате, всички ние живеем много добър живот.“  Пристанището на
Хоб Саунд наистина беше пълен с големи и елегантни яхти. „Разбира се, никой от нас не е имал
преживявания като вашите, да изминете пътя от Белия дом до затвора.  Какво бихте казали на хора
като нас, които нямат никакви проблеми в живота си?“

Вгледах се в него за един миг и след това му казах, че все още не съм срещнал човек, който няма
никакви проблеми и че ако хората, които присъстваха на това парти нямат проблеми, аз бих искал
после да поговоря с тях, за да разбера как са успели да постигнат това. Казах му, че мога да видя, че
това, което ни заобикаля наистина е реално и че гостите очевидно притежават всички така наречени
добри неща в живота. А после попитах: „Но аз се съмнявам във верността на това, което казахте в
началото. Например, какво ще си мислите в предсмъртния си час, когато ще лежите там, знаейки, че
всичко това скоро ще изчезне?“ Мъжът внезапно заприлича на смачкан мех, видимо рухна духом и
пребледня.  Настана  неловка  тишина.  Бях  благодарен,  когато  домакинята  сложи  край  на  моето
участие, но след това в продължение на един час слушах оплакванията на хората – разводи, семейни
кавги, съдебни дела с други хора, наркотици, непокорни деца, проблеми с бизнеса.  Никой не прие
поканата ми да обясни как можем да живеем без проблеми. Никой от присъстващите в шатрата не
живееше такъв живот. Поведението им беше чисто преструване.

Изследвания, проведени през годините  потвърдиха старата поговорка, че щастието не може да
бъде купено с пари (хората казват, че са купили щастието си с пари, но всъщност не вярват в това.)
Например, вижте хората, които печелят в лотарията – обикновени хора, като фабрични работници,
собственици на дребен бизнес и студенти. Внезапно имат огромен успех, който надвишава и най-
смелите  им  мечти.  За  един  миг  стават  милионери.  Целият  свят  е  техен  и  лежи  в  краката  им.
Журналистите  са  проследили  безброй  такива  случаи  и  съобщават,  че  победителите  или  стават
отшелници, пропилявайки парите си, излъгани от порочни жени или накрая свършват като отчаяни
пияници. Подобна съдба имаха и мнозина от спасителите и героите на знаменитото нещастие в една
мина през 2002 в Съмърсет, Пенсилвания. След като 9 миньори бяха погребани живи, градът и цялата
държава чакаха разтревожени, докато се организираше операцията за спасяването им. Боб Лонг, 37-
годишен геодезист беше избран, за да определи прецизно местата, където трябваше да бъдат пробити
отвори  със  сонди,  за  да  се  осигури  въздух  за  дишане  на  затрупаните.  Ако  допуснеше  грешка,
миньорите щяха да умрат. Но, използвайки своите управлявани от сателит измерителни инструменти,
Лонг определи точно местата  за  пробиване.  Той веднага се  превърна  в  национален герой,  когато
всичките  9  миньори бяха  спасени.  След това  камбаните  на  църквата  започнаха  да  бият  и  хората
отправиха молитви на благодарност към Бога.  Но много скоро нещата  започнаха да се  влошават.
Репортери на вестниците и телевизиите се разположиха в града и превърнаха обикновените хора в
знаменитости за една нощ, които бързо започнаха да разказват небивалици. Няколко от миньорите,
въодушевени  от  чековете,  които  им  плащаха  за  да  разкажат  историите  си  по  телевизията  и
наслаждавайки се на хвалебствията от цялата нация, напуснаха работата си. 

На Боб Лонг, краткотрайният герой, предложиха договор от киното и телевизията, придружен с
чек за 150 000$ - много повече от това, което той беше спечелил през целия си живот. Скоро другите
участници  в  тази  история  започнаха  да  негодуват  срещу Лонг.  Някои  от  миньорите  изпаднаха  в
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депресия, загуба на паметта, имаха мигрени и главоболие, и се оплакваха от безсъние. Те се питаха:
„Животът  на  Лонг не  беше  поставен в  опасност.  Защо той  получава  толкова  голямо  внимание?“
Новооткритото богатство на Лонг, известността му, както и гневът на обществото, и възмущението го
накараха да изпадне в паника. Една вечер жена му се прибрала у дома и открила, че съпругът й спи на
дивана. Когато го събудила, той се ядосал, че не може да си намери чорапите. Преди тя да разбере
какво става, Лонг излязъл навън, отишъл до своят пикап „Додж,“ взел полуавтоматичният си 9 мм
пистолет „Глог“ и го опрял в главата си. Жена му, която вървяла след него, изпищяла: „Моля те, не
прави това.“ Но Лонг дръпнал спусъка и се самоубил пред очите на ужасената си жена.

В същата унищожителна спирала може да попадне всеки човек, който бъде завладян от страстта
към парите. Преди няколко години посетих един стар приятел, когото не бях виждал от 10 години.
Дейвид беше започнал от „нулата“ след като демобилизирал от армията и работел в някакъв завод.
Въпреки че не е образован, той имаше странно чувство да оценява точно нещата. Започнал да търгува
с недвижими имоти и скоро забогатял. Често пъти той бил щедър и правел дарения за да подкрепя
различни стойностни начинания. Беше на около 80 години, когато го посетих в неговия красив дом на
брега океана във Флорида. Пихме кафе на неговата тераса, гледайки прибоя на океанските вълни –
гледката беше прекрасна.  Попитах Дейвид как прекарва времето си и той ми каза:  „Работя върху
инвестициите си.“ Попитах го дали пътува, дали спортува и има ли хобита? Той поклати отрицателно
глава.

Когато се приготвях да си тръгвам, той ме покани да видя кабинета му. Той беше в задната част
на къщата му, в една полутъмна стая само с един малък и тесен прозорец. В средата на стаята имаше
масивно бюро, което някога украсявало офиса му на последния етаж в един небостъргач в Атланта,
откъдето той оглеждал своето бойно поле  за  продажба на  недвижимите  имоти.   А  в  центъра  на
бюрото имаше монитор на компютър, около който имаше документи за инвестиции. Попитах го: „И
ти стоиш тука по цял ден?“ „Да“ - каза той и кимна с глава - „дотогава, докато фондовите борси са
отворени.“  Попитах го защо прекарва целия си ден в този мрачен офис. Със сигурност той имаше
предостатъчно пари за да живее комфортно и достатъчно пари – за да подари на всички, на които
искаше. Той каза: „Аз има цел. Преди да умра, искам да удвоя богатството си.“ Тогава за пръв път
през целия ни разговор той се усмихна. Бях натъжен от отговора на моя приятел, даже след като той
ми обясни, че след смъртта му всички пари ще бъдат раздадени за благотворителност. Това ли беше
неговата цел? Това ли е щастието?

Парадоксално  е,  но  жаждата  за  притежание  на  имоти,  на  пари  и  на  нещата,  които  си
мислим, че ще ни донесат удоволствие и щастие, всъщност лишават от смисъл живота ни. Ние
ставаме цинични и глупави. Животът се превръща в баналност. Най-възвишените ни мисли се оказва,
че са лишени от смисъл глупости, какъвто е случаят с Джак Уелч, бившият Управляващ директор на
Дженерал Електрик, който постигнал статута на икона, за който Козловски ламтял. Уелч управлявал
Дженерал Електрик с цел постигането на печалби на акционерите на компанията и не е случайно – и
за  своя собствена печалба,  натрупвайки почти половин милиард долара лични възнаграждения за
периода на престоя си на тази длъжност. Когато Уелч се пенсионирал, Дженерал Електрик му дал за
безплатно лично ползване един от самолетите на компанията, дала му един апартамент в Ню Йорк,
както и щедри пенсионни възнаграждения. Той беше много търсен като лектор и изнасяше лекции в
Бизнес  училището  на  Харвардския  университет  и  на  много  други  места.  Това  беше перфектната
американска история за успеха, която беше опетнена само от 2 неуспешни брака. След операцията на
сърцето, която беше направена на Уелч, един репортер го попитал дали е научил някакъв урок по
време  на  това  премеждие.  Уелч отговорил:  „Не  спестих  достатъчно  пари.“А  що се  отнася  до
научения урок, Уелч се бил заклел, че няма да вкуси вино от бутилка, която струва по-малко от 100$.
Какъв коментар за урока от материалния успех!

Разбира се, парите не са зло.   Библията казва, че не парите  ,  а любовта към парите е това,
което ни омърсява. (1Тим.6:10). Няма нищо лошо в това да работим упорито и да печелим пари, за да
си плащаме разходите, да спестяваме пари, да подобряваме нивото на живота на семейството си, да
инвестираме в бъдещето и в същото време да помагаме на хората около нас. Всички ние искаме да
направим така,  че  децата  ни да живеят  по-добре,  отколкото сме живели ние.  Ако имаме успех в
работата  и  съумяваме  да  не  влизаме  в  дългове  по  сметката  на  дебитната  ни  карта,  ако  правим
подаръци на хората, които са в нужда и въпреки това имаме достатъчно останали пари от наличния
доход, тогава ние сме необикновено благословени. 

Имам много приятели, които са изградили свои бизнеси и са натрупали големи богатства. Но съм
забелязал, че най-щастливи са тези хора, които не са контролирани от своето богатство. Такъв човек е
Доис Розер, близък приятел и търговец на автомобили от Тайдуотър, Виржиния. Когато навършил 65
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години,  възраст  на  която  повечето  хора  се  пенсионират,  Доис  започнал  едно  служение  със  свой
собствени  средства:  да  изгражда  църковни  сгради  по  света,  от  Куба  до  Виетнам  и  от  Индия  до
Африка. Почти 20 години след това Доис продължава да лети по целия свят.  (Коментар: Справка в
интернет  показва,  че  неговата  фондация  е  финансирала  изграждането  на  4100  църкви  по  целия  свят.
Можете  да  проверите  това  сами,  като  напишете  в  Google  името  Dois  Rosser.  Д.Пр.)  След  едно
изтощително пътуване той решил, че е време да обсъди бъдещето със семейството си и през един
уикенд заедно с жена си поканили в къщата си трите си дъщери с мъжете им.  Първата вечер Доис
обявил, че обмисля какво да направи с богатството си и казал на всяка от дъщерите си на какво може
да се надява, че ще наследят, освен ако не решат да го накарат той да предостави целия си имот на
фондацията, за да продължи нейното служение. Било достатъчно само едно събиране на семейството
за да се вземе решение.  Дъщерите му и техните съпрузи единодушно се съгласили всичко да бъде
дарено за изграждането на църкви. Никой не би могъл да каже, че Доис е бил пристрастен към парите
или че  тази  пристрастеност  го  е  ръководела.  Той се  наслаждавал  да  създаде  голямо  богатство  и
изпитал още по-голямо удоволствие да го подари на нуждаещите се  хора.  Богатството,  властта  и
парите са средства, които могат да бъдат използвани или за добро, или за зло. Само когато гледаме на
тях като на наша крайна цел, тогава те принизяват нашата човечност. 

Планини  от  доказателства  подкрепят  твърдението,  че  материализмът  не  може  да  произведе
истинско щастие. Днес американците се радват на такова благоденствие, каквото не се е случвало
друг път в човешката история. Така че, ако парите можеха да произведат щастие, ние щяхме да бъдем
най-щастливите хора на тази планета. Но истината е, че ние не сме щастливи. Защо е така?

Това  е  въпросът,  който  редакторът  на  списание  New  Republic,  Грег  Истърбрук  задава  в
провокативната  си  книга  „Парадоксът  на  напредъка:  Защо  животът  става  по-добър,  а  хората  се
чувстват по-зле.“ Книгата на Истърбрук прави преглед на необикновеният напредък, който имаме в
сравнение с времето на нашите пра-прадядовци: средната предполагаема продължителност на живота
се е повишила значително; ние се много по-здрави, не сме заплашени от смъртоносни болести като
детски  паралич  или  дребна  шарка;  типичният  възрастен  американец  има  2  пъти  по-голяма
покупателна сила в сравнение с покупателната сила на предците ни през 1960, а качеството на живота
ни се е повишило извънредно много. Истърбрук стига до заключението, че ние би трябвало да сме
щастливи. Но въпреки това американците заемат 16 място в класацията на най-щастливите хора на
света. (Нигерийците са на първо място.) По време на социологическите проучвания американците
отговарят,  че  страната  ни върви по погрешен път и  че  техните  родители са  живели по-добре  от
днешните  американци,  че  хората  се  чувстват  невероятно  стресирани.  Все  повече  хора  пият
антидепресанти; от края на Втората световна война до сега броят на хората с доказана депресия се е
увеличил 10 пъти. Помните ли си парадокса, за който говорихме по-рано?

Добре, а ето още един парадокс: „Животът е по-добър, но ние се чувстваме по-зле.“ В
корена на този парадокс е погрешното ни вярване за това нещо, което произвежда щастието, както
показват някои очарователни изследвания. През 2003 професорът по психология в Харвард Даниел
Джилбърт и негови колеги изследователи – психологът Тим Уилсън от Университета във Виржиния,
икономистът Джордж Лоуенстеин от Карнеги Мелон и психологът и Нобелов лауреат по икономика
Даниел Кенеман от Принстън –  извършили едно академично изследване за  да проучат кое е това
нещо, което произвежда щастието. Задачата им е била да изследват начините, по които ние решаваме
как да формираме благополучието си; да проучат кое нещо си мислим, че ще ни направи щастливи и
после  да  открие  как  всъщност  се  чувстват  хората,  когато  постигнат  целите  си.  Казано  накратко,
въпросът бил: „Доколко добре нашите решения за живота ни даряват с емоционалните последствия,
които очакваме?“ Техните открития, описани в една вълнуваща статия в списанието „Ню Йорк Таймс
Магазин“ ги накарали да  се запитат: „Дали всяко нещо, което някога сте си мислили за житейските
избори и за щастието е било само наивно или в най-лошия случай е много погрешно.“ Джилбърт и
съавторите  му  открили,  че  хората  надценяват  силата  и  продължителността  на  емоционалните
реакции. Изследователите предлагат един пример за вярването, че автомобил BMW може да направи
перфектен живота си. Купуването на такъв автомобил винаги се оказва, че е по-малко вълнуващо,
отколкото сте очаквали и това вълнение е било по-краткотрайно, отколкото сте си представяли, че ще
бъде.  Често пъти получаването на това, което искате не ви създава вълнението, което сте очаквали .
Освен това, вие не винаги знаете какво искате,  защото желанията ви много рядко са насочени към
нещата ,  които наистина водят към щастието. Според изследователите нараства обема на данните,
които  водят  до  заключението,  че  величината  на  натрупаните  парите,  намираща  се  над  средното
задоволяващо ниво на средната класа не оказва влияние върху нашето щастие. (Коментар: Ще поясня:
Ако приемем, че средното задоволяващо ниво на средната класа в България е 30000 лв чист годишен доход на
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семейство, тогава ако получаваме годишен доход от 50000, това няма да ни направи по-щастливи. Д.Пр.).
Изследователите са установили, че за разлика от материалните придобивки, които не произвеждат
щастие, междуличностните взаимоотношения и приятелството произвеждат трайно удоволствие.

От това можем ли да стигнем до извода, че нашата човешка природа е оформена по някакъв
специален  начин?  Изглежда,  че  изследователите  си  мислят,  че  това  е  така,  защото  твърдят,  че
поведението ни следва някакъв предвидим модел. Поради това за нас е толкова важно да разберем
този модел – който в тази книга ще бъде наричан с израза „природен порядък на живот.“ Всички ние
признаваме битката, която се води вътре в самите нас: една част от нашата природа твърди, че живота
има по-висша цел, а другата част иска да задоволява всичките наши желания. Ние искаме незабавното
удоволствие. Тези изкушения създават силно напрежение върху нас в сегашната консуматорска епоха,
в която добрият живот постоянно е свързван с притежанията и вещите.

Проблемът е, че ако отстъпим и се подчиним на първичните си желания, ние потъваме все по-
дълбоко и по-дълбоко в самозадоволяването – и в същото време се чувстваме все по-зле и по-зле. Това
е като  пиенето на солена вода:  колкото повече пиете от нея,  толкова по-жаден ставате.  И ако не
разбирате това, което причинява солта на човешкото тяло, вие няма да можете да се справите с този
проблем. Ще продължавате да пиете солената вода, мислейки си, че по-голямото количество течност
ще задоволи жаждата ви, но вместо това, накрая това ще ви убие. Колкото повече имате, толкова по-
зле се чувствате.

Задачата в живота е да подчиним по-първичната част от природата си и да управляваме себе си
чрез това, което твърдя, че интуитивно знаем, че то е нашата по-висша природа.  Тогава е нужно да
формулираме отново за  себе си и за  нашата култура  какво всъщност е  щастието.  Щастието не е
хедонизъм (Коментар: Стремеж към чувствените удоволствия – секс, хранене, пиене, наркотици или мързел.
Д.Пр) или самозадоволяване. В Декларацията за независимостта на САЩ нашите Отци-основатели са
казали, че „стремежът към щастието е дадено от Бога право на всеки човек.“ Но думата „щастие,“
така както са я употребили нашите Отци-основатели, беше изпразнена от своето съдържание в нашата
култура на потреблението. Това, което са имали предвид Отци-основатели за думата щастие е нейния
класически смисъл –  това,  което гърците са  наричали с  думата  eudaimonia  -  целомъдрен,  чист  и
непорочен  живот.  Този  вид  живот  може  да  бъде  постигнат  само  чрез  праведно  живеене,
благоприличие,  скромност,  почит,  уважение  и  правенето  на  добро.    Това  е  определението  и
разбирането за щастието, което трябва да бъде възстановено в живота на американците. Истината е,
че щастието изисква много повече и много по-малко от общото количество на нашите притежания и
удоволствия. Замислете се за това. За момент се поставете на мястото на Козловски или на други
свръх-богати  бизнесмени,  които  са  натрупали  огромни  притежания.  Наистина  ли  вярвате,  че  ако
откраднете 100 млн.$, ако живеете в дворци и ако пиете скъпи вина, това ще ви даде мир? Всичко това
може да задоволи по-първичната част от природата ни, но аз не вярвам, че тези неща биха могли да
донесат истинско усещане за задоволство, за смисъла и за целта на живота ни.

Истината е, че щастие изисква много повече и много по-малко от общото количество на нашите
притежания и удоволствия.  Ние не бленуваме за неограничените богатства.  Ние искаме да имаме
усещане за значимост и стойност - за човешко достойнство.

Глава 6

Да се смеем на смъртта

Една вечер през август 1966 Ниен Ченг седяла сама в кабинета си и четяла книгата „Възходът и
провалът на Третия Райх.“ Това била влажна и хладна вечер в Шанхай. Ароматът на магнолиите отвън
прониквал през отворените прозорци. Къщата била необичайно тиха, все едно че се подготвяла за
някакъв катаклизъм. С изключение на двамата прислужници, Ниен била сама. Дъщеря й Мейпинг все
още била на работа във Филмовото студио на Шанхай, където била длъжна да присъства на курс за
обучение. Към полунощ Ниен чула шум от камион, който се движел по тяхната улица и наближавал.
После спрял отвън. Тя затаила дъх и зачакала. В следващият миг чула няколко пъти звънът на звънеца
на входната врата, удари по външната врата и хора, които крещели революционни лозунги. Най-после
„Червените бригади“ пристигнали. Тя извикала на своя прислужник Лао Шао да отвори вратата и
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грабнала едно копие от Конституцията на Китайската народна република. Пулсът на сърцето й се
ускорил,  въпреки  че  знаела,  че  на  всяка  цена  трябва  да  изглежда  спокойна.  Знаела,  че  ще  бъде
малтретирана и че нейният страх само ще стимулира насилието.

Тълпа от около 30-40 членове на „Червените бригади“ нахлули през входната врата на къщата.
Повечето от тях били млади, на възраст 15-20 години; трима по-възрастни, очевидно техни учители,
ги  придружавали.  Водачът  на  „Червените  бригади“  приближил  до  Ниен  Ченг  и  казал:  „Ние  сме
„Червените бригади.“ Дойдохме да извършим революционна акция против вас!“ Ниен Ченг издигнала
копието  на  Конституцията,  погледнала  водачът  и  казала:  „Против  текста  на  Конституцията  е  да
влизате в частен дом, без да имате заповед за обиск.“ Водачът грабнал конституцията от ръката на
Ниен, хвърлил я на пода и казал: „Конституцията е отменена. Това е документ, който е написан от
ревизионисти сред членовете на Комунистическата партия. Ние признаваме само учението на нашият
Велик Водач Председателят Мао.“ Един от групата взел тоягата, която носел и разбил на парчета
огледалото, което било закачено над един дървен шкаф във входното антре. Друг заменил огледалото
с черна дъска, на която бил написан цитат от Мао: „Когато враговете с пушки бъдат убити, враговете
без пушки ще останат живи. Ние не трябва да подценяваме тези врагове.“ След това младите членове
на „Червените бригади“ се втурнали в къщата, изпочупили мебелите, хвърлили на пода лавиците с
книги, разрязали на парчета безценни картини от Лин Фенг Миан и от Ки Биаши. Изпаднали в бяс,
нетърпеливите ученици плячкосвали съдържанието на шкафовете и килерите, разкъсвайки на парчета
повечето от дрехите и бельото на Ниен Ченг. Хвърлили на пода матраците на леглото и ги насекли на
парчета.  После  строшили  грамофоните  й.  Продължавайки  да  претърсват,  те  открили  килера  за
провизии  и  изсипали  брашно,  захар  и  консервирани  храни  върху опустошените  дрехи.  Счупили
няколко  бутилки  червено  вино  и  излели  съдържанието  им  върху  направената  бъркотия.  Когато
„Червените  бригади“  стигнали  до  3-я  етаж,  където  Ниен  Ченг  държала  повечето  предмети  от
колекцията си на древен порцелан, те вдигнали такава врява, все едно че къщата била сривана на
земята, а не ограбвана. Тя се изкачила там за да види какво става и пристигнала точно навреме, за да
види как неканените гости вземали предмети от нейната ценна порцеланова колекция и ги изваждали
от техните кутии, пълни с подплънки. Един младеж бил подредил на пода в една редица комплект от
четири винени чаши Кангхи. После започнал да скача нагоре-надолу върху първата чаша. Ниен се
хвърлила в краката на младежа.  Винените чаши били на 300 години! Тя хванала единият крак на
младежа, който бил готов да се стовари върху следващата чаша. Двамата паднали на пода един върху
друг. Той се изправил и ритнал силно Ниен в гърдите. Нейният крясък накарал и другите нападатели
да се качат там, за да видят какво става. Ниен се опитала да разговаря помирително с „Червените
бригади.“ „Вашето присъствие в къщата ми вече подобри моето социалистическо съзнание. Моя беше
грешката, че бях пазила всички тези красиви и ценни неща за себе си. По право те принадлежат на
хората. Моля ви да ги занесете в Музея в Шанхай.“ Учениците, понеже били научени, че нито едно
нещо от миналото не притежава никаква стойност,  си помислили,  че Ниен Ченг се  опитва да ги
измами. Тя била особено разтревожена за една статуетка от бял порцелан на Богинята на милостта,
която била наречена Гуан иън. Тя била изработена през 17-я век от прочутият  скулптор Чиен Уеи.
Кадифено бялото лице на фигурата било толкова красиво изработено, че изглеждало като живо. Ниен
казала: „На един от вашите афиши пише: „Дълъг живот на световната революция.“ Ако искате  да
занесете червеното знаме на нашия Велик Водач Председателят Мао по целия свят, вие ще имате
нужда от пари, за да направите това.“ Тя казала, че нейната колекция от древен порцелан струва поне
1 мил. юана, което се равнява на повече от половин мил. долара. Магическото число от един милион
накарало  учителите  в  групата  да  обсъдят  проблема  с  членовете  на  групата.  Накрая  „Червените
бригади“ решили да поставят обратно порцелановите предмети в кутиите им и да оставят на техните
началници да решат проблема по-късно. 

На следващия ден,  докато „Червените бригади“ все още окупирали къщата й, се появил един
представител на градската администрация на Шанхай, за да обясни широкомащабните последствия от
революционното действие на „Червените бригади.“ Той казал на Ниен, че на нея и дъщеря й ще им
бъде позволено да живеят в две стаи от къщата. Другите стаи ща бъдат дадени на други семейства.
Той й казал: „На вас няма да ви бъде позволено да живеете по-добре от нивото на живот на средния
работник.  Целта  на  класата  на  пролетариата  не  е  да  унищожи тялото ви.  Ние  искаме да  спасим
душата  ви,  като  реформираме  вашия начин на  мислене.“  Когато най-накрая  „Червените  бригади“
напуснали домът й, Ниен Ченг установила, че те поставили на входната й врата табелка, на която
пишело, че тук живее „чуждестранен шпионин.“ Въпреки, че ситуацията в която живеела в Китай
била необичайна, Ниен била всичко друго, но не и шпионин.

Ниен  Ченг  произхождала  от  богато  семейство  на  земевладелци.  Тя  срещнала  съпруга  си  в
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Лондон, където учели и двамата. През 1939 те се оженили и се върнали в Чонгкинг, военновременната
столица на Китай. Съпругът й станал дипломат в правителство на Гоминдана на Чанг Кай Ши. През
1949, когато Мао завзел властта и правителство на Гоминдана избягало в Тайван, Ченгс, съпругът на
Ниен бил директор на офиса на Министерството на външните работи в Шанхай. Ченгс не избягал от
Китай, надявайки се, че политиката  на комунистите ще бъде умерена. Той помагал за преминаването
на властта от едното правителство на другото, служейки като съветник по външните работи на новия
кмет на Шанхай. През следващата година му разрешили да напусне държавната служба и да стане
Главен директор на офиса на Шел Интернешенъл Петролеум Къмпани в Шанхай. Мао имал нужда от
Шел. Тя била единствената голяма петролна компания, която била готова да прави бизнес с Китай. В
резултат от това, служителите на Партията се отнасяли добре към Ченгс.

Когато съпругът на Ниен умрял от рак през 1957, Шел довел английски Главен директор за да го
замени. Новият директор имал нужда от помощ, свързана със специфичните особености при работа с
китайските  власти  и  компанията  помолила  Ниен  да  работи  като  съветник  на  ръководството.  Тя
служела  като  връзка  с  профсъюза  на  китайците,  работещи в  Шел  и  следяла  за  настроенията  на
правителството към Шел. Тя изпълнявала тази длъжност до пролетта на 1966, когато Шел затворила
своя офис в Шанхай, след като правителството национализирало имуществото на Шел в Китай. С
благословията  на  китайското  правителство,  до  началото  на  Културната  революция  Ниен  Ченг
работила за друга капиталистическа фирма. Колективният мозък на китайското правителство винаги
бил променлив, в началото подкрепял една фракция, а после – друга. Културната революция на Мао
имала за цел да гарантира абсолютната власт на политиката на правителството и по-специално – над
хората с по-умерени разбирания като Лю Шао Ци. По време на Културната революция членовете на
Партията се боричкали помежду си, за да бъдат в хармония с политиката на Мао или поне да се
отдръпнат, а не да й противоречат. Фракциите в Партията се стремели да увеличат собствената си
власт, като демонстрирали, че техните конкуренти са се съюзили с политиците, които са противници
на Мао. Те използвали стратегията „разделяй и владей,“ придружена с наказание на виновните.

Могъщите хора намислили да превърнат Ниен Ченг в тяхно избрано жертвено агне, или тя да
умре  по  време  на  изтезанията.  Те  си  мислели,  че  могат  да  я  използват,  за  да  дискредитират
противниците си. Претърсването на нейният дом бил само първата стъпка. Няколко седмици по-късно
„Червените бригади“ отнели къщата й и отвели Ниен Ченг в едно училище на „събрание на борбата,“
което  всъщност  представлявало  импровизиран  незаконен  съд,  където  се  били  събрали  хора  от
„Червените бригади“ и по-стари революционери. Прокурорът обявил пред събранието, че тази жена
произхожда от семейство на земевладелци, че е получила образованието си в Англия и че е била
съпруга на човек, който е бил служител в правителството на  Гоминдана и на  Шел Интернешенъл
Петролеум  Къмпани.  Прокурорът  твърдял,  че  нейните  интереси  съвпадат  с  интересите  на
капиталистите и че всички китайци, които са работили в Шел са се отдръпнали от нея, което я прави
естествен враг на Китай, управляван от Мао и на Великата Китайска Културна революция. След това
прокурорът  казал,  че  тъй като  Шел шпионирали в  полза  на  англичаните,  като  изпращала  агенти
дълбоко във вътрешността на територията на Китай под прикритието, че продават дизелово гориво на
селяните, тази жена трябва да е опитен английски шпионин. 

Прокурорът  й  казал:  „Вие  чухте  доказателствата  против  вас.  Вашето  престъпление  против
китайския народ  е извънредно сериозно. Вие можете да бъдете реформирани единствено чрез пълно
самопризнание, като ни разкажете как сте шпионирали в английските империалисти в техния план да
подкопаете Правителството на народа. Ще направите ли самопризнание?“ Според Ниен въпросът бил
възмутителен  и  тя  казала:  „Никога  не  съм  направила  каквото  и  да  е  против  китайския  народ  и
правителството. Офисът на Шел беше тук, защото правителството на Китай искаше той да бъде тук.
Заповедта  да  се  позволи  на  Шел  да  има  офис  в  Шанхай  беше  подписана  не  от  някой  по-
нископоставен, а от премиерът Джоу Енлай.“  Когато чуха думите й, всички присъстващи в залата
започнаха да крещят: „Признай! Признай!“ Прокурорът извика: „Ние няма да позволим на класовия
враг да спори!“ „Червените бригади“ се събраха около нея и размахваха юмруците си пред лицето й.
Дърпаха дрехите й и плюеха върху сакото й, и крещяха: „Мръсна шпионка. Мръсно и гноясало куче.
Ние ще те убием.“ Ниен каза с възможно най-твърдия глас, който можа да намери в себе си: „Аз не
съм виновна! Нямам нищо, което да призная.“

На  27.09.1966  Ниен  Ченг  била  отведена  в  затвор  №  1,  където  били  държани  най-важните
политически затворници в Шанхай. По това време тя вече в продължение на няколко седмици била
отделена от своята дъщеря. Мейпинг била затворена в „краварника“ на филмовото студио в Шанхай –
там били задържани под домашен арест онези хора, които били изобличени като „врагове на класата.“
Ниен никога нямало да забрави първото си впечатления от затворническия коридор: дълга поредица
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от врати с масивни болтове и шпионки, продължаващи към един трудно различим и смътен край.
Нейната килия се оказала невероятно мръсна. Стените били посивели от прах. Една електрическа
крушка без абажур висяла от тавана. По влажният циментов под имало петна от кал и плесен, а в
единият  ъгъл  имало  открит  тоалет,  направен  от  бетон.  Единствената  светлина  идвала  от  малко
прозорче, преградено с железни пръчки. Когато успяла да го отвори, от него вътре се посипал облак
от прах и олющена боя. В килията имало само 3 тесни дървени нара, единият до стената, а другите
два били разположени един до друг. Вратата към коридора била без прозорец и в нея имало само един
метален капак, през който й подавали храната и другите необходими неща. Тя взела първите парчета
тоалетна хартия, която й се полагали и с тях се опитала да почисти от прах леглото си.  Мислела си, че
никога  няма  да  може  да  заспи  в  толкова  мръсно  място  и  помолила  да  й  дадат  бром.  Пазачът  й
отговорил: „Сега е 2 часа през нощта. Просто лягай да спиш.“ Ниен се опитала, но веднага била
нападната от един облак комари. През цялата нощ чакала, докато най-накрая, на разсъмване лампата
била загасена и първата утринна светлина проникнала в килията й през малкия прозорец.

Първата храна, която Ниен получила в затвора, била поставена в една очукана алуминиева кутия.
Установила, че ще трябва да живее, хранейки се с рядка оризена каша, в която имало няколко ивици
мариновани зеленчуци. Скоро след като се нахранила, тя поискала да разговаря с някой отговорен
служител на затвора, който е в състояние да й изясни какъв е нейният случай. Тя настоявала, че е
направена грешка. Тя не била извършила никакво престъпление. Пазачът й отговорил, че тя трябва да
е виновна. Защо властите биха довели невинен човек в затвор № 1? Ниен продължила да бъде смела и
насочила  вниманието  си  към  по-непосредствените  неща.  Тя  трябвало  да  направи  нещо  за
почистването на килията й. Поискала да й дадат метла. Пазачът я информирал, че по правило на
затворниците  е  разрешено  да  ползват  метла  само  в  неделните  дни,  но  тъй  като  тя  току-що  е
пристигнала, ще може да получи метла. Скоро след като Ниен започнал да работи с метлата, пазачът й
подал един къс хартия през отвора във вратата. Това било разписка за 400-те юана, които носела със
себе  си,  когато  била  арестувана  –  това  били  парите,  които  тя  била  приготвила  да  даде  на  своя
градинар като последна заплата за неговата работа. Казали й, че тези пари са внесени на нейно име в
касата на затвора и с тях тя ще може да си купува ежедневни неща, които са й нужни. Тя веднага
поискала един леген, 2 емайлирани канчета за храна и вода, няколко конци за шиене, игли, сапун,
тоалетни кърпи, четка и паста за зъби и малко тоалетна хартия. Обядът й се състоял от сварен ориз и
прясно зеле. Използвайки малко от сварения ориз, тя направила паста за да залепи тоалетна хартия в
ъгъла, където леглото й се опирало до прашната стена. Тази преграда против мръсотията я накарала
да се почувства много по-добре. Използвала малка част от водата за пиене, за да почисти килията.
Обикновено не се разрешава даже и най-малката промяна в затворническата килия. За да оправдае
постъпката си, тя цитирала Мао: „Славно е да бъдеш хигиеничен; срамно е да бъдеш нехигиеничен.“
По този начин тя се приспособила физически към средата, в която се намирала. Ниен решила никога
да не направи лъжливо признание. Била виждала много хора, даже стари членове на Партията, да
правят ритуални признания, защото се надявали, че по този начин ще намалят непосредственото си
страдание. Но твърдата й решимост пред лицето на  все по-голямото преследване е както повод за
удивление, така и голяма мистерия. По-късно Ниен Ченг щяла да напише: „Когато бях отведена в
затвора, аз не знаех какво ще ми се случи. Аз не се страхувах. Вярвах в справедливия и милостив Бог
и си мислех, че Той ще ме изведе от бездната.“

Официалното разпитване на Ниен Ченг в предварителния арест започнало няколко месеца по-
късно. Била отведена в едно помещение в задната част на затвора, където на една голяма дървена
плоскост пишело: „Снизходително отношение към тези, които направят искрени признания. Сурово
наказание за онези,  които упорито отказват.  Награда за тези, които служат похвално.“ В началото
двама служители се занимавали с нейния случай - единият бил следовател, а другият бил секретар и
записвал това, което било казано. По време на разпита Ниен забелязала малка шпионка, през която
двамата разследващи били наблюдавани от друг, който несъмнено бил техен началник. 

Следователят казал: „Това е затвор № 1 за задържане на политически затворници. Това е място,
където контрареволюционерите, които са извършили престъпления против Народното правителство
са затваряни и разпитвани.“ Ниен казала: „В такъв случай, аз не би трябвало да бъда довеждана тук.“
Следователят продължил: „Вие сте затворени тук точно защото сте извършили престъпление против
Народното  правителство.“  Ниен  казала:  „Трябва  да  има  някаква  грешка.“  Следователят  казал:
„ Народното правителство не прави грешки.“ Ниен продължила: „Вие сте представител на държавата.
Вие  не  можете  да  отправите  такова  недоказано  обвинение.  Ще  трябва  да  предоставите  някакво
доказателство,  за  да  докажете  това,  което  казвате.“  Следователят  излъгал:  „Разбра  се,  ние  имаме
доказателство. Тогава Ниен казала саркастично: „Тогава покажете го. Не вярвам, че вие можете да



37

имате каквото и да е доказателство против мен...защото не вярвам, че вие и който и да е друг може да
има нещо, което не съществува.“ Ниен и различни следователи в продължение на години щели да
спорят  дали  Народното  правителство  имат  доказателство,  че  тя  е  била  шпионин.   Нейните
следователи я карали да пише копие след копие свои автобиографии,  надявайки се да я уловят в
някакво противоречие. Те й цитирали нейни приятелства с британски дипломати и други, които те
подозирали, че шпионират, но никога не доказали обвиненията си.

Позицията на Ниен по време на нейните разпити се основавала на един принцип. „Не трябва ли
да очаквам справедливост от Народното правителство?“ „Справедливост! Какво е справедливостта?“
- попитал подигравателно следователят. „Това е просто една дума. Това е абстрактна дума, която няма
универсален смисъл и значение.  За различните класи от хора,  справедливостта означава различни
неща.  Капиталистическата  класа  счита,  че  е  напълно справедливо да  експлоатира  работниците,  а
работниците считат, че е категорично несправедливо да бъдат експлоатирани. Във всеки случай, коя
сте вие че да изисквате справедливост? Когато вие седяхте в добре отопления си дом, а имаше други
хора, които трепереха в снега, тогава мислехте ли за справедливостта?“ Ниен се противопоставила:
„Вие обърквате социалната справедливост със справедливостта на закона. Мога да ви кажа, че тъкмо
защото покойният ми съпруг и аз се надявахме, че Народното правителство ще подобри условията в
Китай, ние останахме тук през 1949, а не тръгнахме след Гоминдана в Тайван.“ Следователят казал:
„Във всеки случай, ние не сме загрижени за абстрактната представа за справедливостта. Армията,
полицията и съдът са инструменти за принуда, които са използвани от едната класа против другата
класа. Те нямат нищо общо със справедливостта. Килията, в която се намирате сега е била използвана
за  затваряне  на  членове  на  комунистическата  партия  по време на  управлението на  реакционното
правителство  на  Гоминдана.  Сега  диктатурата  на  пролетариата  използва  същите  инструменти  за
принуда против своите собствени врагове.“ 

Въпреки това, Ниен била убедена, че едно честно разследване на нейния случай ще позволи на
справедливостта да бъде осъществена. Тя била толкова сигурна в това, че „хвърлила ръкавицата“ на
своите противници. (Коментар: Изразът „хвърлила ръкавицата“ идва от средновековието, когато
е  имало  дуели.  Единият  от  противниците  отправял  покана  за  дуел  към  другия,  като  хвърлял
ръкавицата си в краката му. Значението на този израз е „предизвиквам на дуел.“ Д.Пр.) Един ден тя
връчила на следователя следното изложение:  „Аз съм китайка,  патриот и съм гражданка,  която е
покорна на закона. Никога не съм правила нещо против Народното правителство. Ако следователите
на Народното правителство успеят да намерят човек в целия Китай, от когото аз съм се опитвала да
получа информация от секретен характер,  аз съм готова да приема смъртната присъда.  В края на
разследването  на  моя  случай,  когато  бъде  установено,  че  аз  съм  напълно  невинна,  Народното
правителство  ще  трябва  да  ме  реабилитира  напълно,  включително  във  вестниците  да  бъде
публикувано едно извинение.“

През март 1969 революционерите организирали друго „събрание на борбата,“ с цел да пречупят
волята на Ниен. Откарали я от предварителния затвор в училището,  в което тя била тормозена и
предишния път. Там, в присъствието на бивши служители на Шел те я хвърлили, окована с белезници
на пода. През последните 2 години групата на бившите служителите на Шел били държани затворени
в училището, докато бъдат „отново обучени“ в учението и мислите на Мао Дзе Дун. Помещението, в
което  се  провело  събранието  било  облепено  с  огромни  плакати,  които  изобличавали  Ниен  като
шпионка.  Един от  бившите  колеги  на  Ниен бил  принуден да  излезе  отпред и  да  я  обвини,  че  е
английски агент. После главният счетоводител на фирмата, на име Тао, „признал“ че е бил вербуван
като английски шпионин от съпруга на Ниен. Той обвинил Ниен, че му е предложила огромен подкуп,
за  да  запази  престъпните  им  действия  в  пълна  тайна.  Изумена  от  глупостта  на  това  показно
разследване, Ниен вдигнала главата си и се засмяла гръмогласно. Смехът й проехтял в помещението и
се върнал към нея като лек смях от нейните бивши колеги. Нейните тъмничари я грабнали бързо и я
върнали обратно в затвор № 1. веднага я подложили на друга серия разпити, като искали да разберат
как тя  е  могла  да  се  смее,  когато е  била  обвинена и  можела да получи смъртна  присъда.  Тя  им
отговорила:  „Ако представяте комедия,  трябва да очаквате публиката  да  се  смее.  Това е  напълно
нормална  реакция.“  Народното правителство  не  притежавало истината  или доказателство  на  своя
страна, но притежавало предостатъчно власт над живота на Ниен Ченг. Един ден тя била отведена на
разпит, където пет човека се събрали около нея. Мъже и жени от охраната я тласкали един към друг.
Те  крещели:  „Ти  си  едно  гноясало  куче  на  империалистите.  Ти  си  мръсен  експлоататор  на
работниците и селяните.“ Един мъж от охраната я сграбчил за реверите на сакото и я хвърлил срещу
стената. Преди да изпадне в безсъзнание, той още веднъж я сграбчил и още по-силно я хвърлил срещу
стената. Той многократно повторил това. Накрая позволил на Ниен да изпадне в безсъзнание, седнала
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на един стол. Охранителите продължили да й нанасят удари и плесници по лицето, като крещели:
„Ще признаеш ли? Признай!“

Когато  въпреки  всичко  отново  Ниен  отказала,  охранителите  й  поставили  белезниците.  „Тези
белезници са, за да бъдеш наказана за твоята непримиримост. Ти ще ги носиш, докато станеш готова
да признаеш. Само тогава ние ще ги отключим. Ако признаеш сега, ние ще ги свалим веднага. Ако
признаеш утре, ние ще ги свалим утре. Ако не признаеш в продължение на една година, ти ще трябва
да ги носиш една година. Ако никога не признаеш, ти ще ги носиш докато умреш.“ Преди Ниен да
бъде изведена от стаята, една жена от охраната стегнала с още повече белезниците около китките й.
След това тя  отвела Ниен в килия за  изтезания с  размери 1,5 х 1,5 м.  Там Ниен прекарала една
безсънна нощ, тъй като окованите й ръце започнали да се подуват и ужасно да я болят.  Пазачите
идвали от време на време за да я попитат, дали е готова да признае. След като престояла 24 часа в
килията  за  изтезания,  Ниен  била  подложена  на  следващ  рунд  на  разпити,  по  време  на  който
обвинителите  потвърдили,  че  острите  ръбове  на  белезниците,  с  които  била  окована,  могат  да
причинят трайни увреждания на ръцете й. Те й казали: „Замисли се за ръцете си. Ръцете са много
важни за  всеки човек,  особено за  интелектуалец,  който трябва да пише.  Трябва да се  опиташ да
запазиш ръцете си и да не позволиш те да бъдат увредени. Можеш лесно да направиш това, като
просто се съгласиш да признаеш.“

Охраната отвела Ниен обратно в нормалната й килия, но продължили да я държат окована с
белезниците. Скоро ръцете й се подули и белезниците започнали да прорязват кожата и плътта й,
притискайки ги към костта. Тя почувствала слабо облекчение от подпухването и от изгарящата болка
при допира на ръцете и до повърхността на грапавото одеяло, когато се опитвала да спи седнала. На
сутринта  одеялото  било  покрито  с  гной  и  кръв.  Появила  се  силна  треска  с  висока  температура.
Белезниците ограничавали много възможността й да яде и да пие. Можела да хапне малко храна, като
изсипвала купичката с ориз и зеле в една кърпа и след това лочи храната като животно.

Опитите на пазачите да изтръгнат признание от нея никога не престанали. Но техните заповеди й
се стрували все по-нереални, тъй като силите й намалявали. Един ден дошла в съзнание, след като
припаднала и видяла, че е заобиколена от група пазачи. Една жена от охраната й крещял: „Стани!
Стани!  Ти  се  преструваш,  че  умираш!  Няма  да  ти  позволим  да  се  измъкнеш  по  този  начин!“
Съзнанието на Ниен малко се прояснило и тя установила, че ръцете й, въпреки че били вързани отзад
на кръста й, вече не били оковани с белезници. „Стани! Стани!“ - крещяла й  жената от охраната. В
продължение на 11 дни Ниен била окована с белезници. На два пъти липсата на отопление в килията
на Ниен по време на суровата зима я изпращала в болница поради заболяване от пневмония, която
според  мнението  на  лекарите  щяла  да  я  убие.  Недохранването  причинило  сериозно  стомашно
заболяване и менструационно кръвотечение. Но нито болестите, нито мъченията й причинили толкова
голяма болка, колкото й причинявала мисълта за нейната дъщеря. Какво ли е станало с Мейпинг?
Ниен продължавала да се надява, че ще получи съобщение от нея чрез някакъв подарък; другите
затворници понякога  получавали пакети с  пакетирани тоалетни консумативи  и други  необходими
неща  от  семействата  си.  А тя  не  получила  нищо. В  продължение  на  дълго  време  Ниен  Ченг  си
казвала, че тъй като е била изобличена като чуждестранен шпионин, дъщеря й не би могла да рискува
собствената си безопасност, влизайки в контакт с майка си.

Към ноември 1971 дрехите, които пазачите й позволили да вземе със себе си преди 5 години се
износили. Тя поискала нови дрехи. Особено се нуждаела от ново ватирано сако, понеже почти цялата
вата на старото й сако вече била изпадала през дупките. Властите обещали, че ще направят нещо.
Един ден тя най-после получила един голям вързоп. Когато го развързала, вътре намерила ватирано
сако, зимно палто от кожа с неподстригана козина, два пуловера и един чифт долни вълнени гащи,
които „Червените бригади“ позволили на  Мейпинг да запази, когато първият път ограбили дома на
Ниен Ченг. Зимния юрган на Мейпинг също бил поставен във вързопа. Ниен огледала синьото сако,
обшито по краищата с червено-кафява коприна. Тя го била купила през 1966 за дъщеря си и то все
още изглеждало като ново, както в момента, когато било взето от магазина.

Ниен започнала като обезумяла да изследва всяка вещ. Нито една от тях не била използвана
повече от един сезон. Ниен не можела да устои на идеята, че дъщеря й е изстрадала в пълна мяра
насилието на Културната революция. Ако не беше така, защо дрехите на дъщеря й изглеждаха така,
като че ли не са употребявани. Внезапно я осенила една ужасна мисъл: дъщеря й е умряла. Мисълта
връхлетяла Ниен толкова яростно, че тя усетила, че коленете й треперят неконтролируемо. Да не би
властите да са използвали нуждата й от дрехи, за да й нанесат осакатяващ психологичен удар?Ако е
така, те успели. Тя извикала пазачката и ги попитала какво е станало с Мейпинг. Пазачката реагирала
така,  все  едно,  че  нищо не  се  било случило.  Ниен отново извикала  охраната,  но  този път  тя  не
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отговорила на стандартното запитване на Ниен. През следващите дни Ниен продължила да вика ту
един, ту друг човек от охраната. Питала дали може да изпрати картичка на Мейпинг. Охраните й
отказали. Попитала ги дали Мейпинг би могла поне да й напише на една картичка: „Пожелавам дълъг
живот  на  Председателя  Мао.“  Отговорили  й,  че  на  затворниците  не  е  разрешено  да  получават
съобщения от семействата си.  Тревогата на Ниен Ченг за съдбата на дъщеря й било толкова голяма,
че тя започнала видимо да отслабва. Започнала да губи контрол над себе си. Изпратили я в болница и
въпреки че загубила желание да живее, тя оцеляла. Върнали я обратно в затвор № 1 точно преди
Рождество Христово. През годините на престоя й в затвора Ниен Ченг отделяла все повече и повече
време  за  молитва.  Въпреки,  че  била  израсла  в  традиционно  будистко  семейство,  тя  станала
християнка когато била девойка. Тъй като не искала охраната да я види, че се моли, тя отваряла една
книга с цитатите на Мао – само тези книги били позволени за четене в затвора – и така, приведена над
книгата,  тя  мислено  се  обръщала  към  Бога.  В  молитвите  си  търсела  утешение  за  своята  мъка.
Молитвите й започнали да събуждат в нея спомените за обичта, с която тя и дъщеря й са се обичали и
за щастливите мигове в живота им заедно. Ниен написала: „Все повече и повече аз си спомням дните
от нейния живот и все по-малко време си мисля за трагедията на нейната смърт.“

През февруари 1972 прецизно изработеният план на Президента Никсън се отплати,  въпреки
противодействието на „Документите на Пентагона“ и на вестник Ню Йорк Таймс. Той посети Пекин и
беше  първият  президент  на  Америка,  който  направи  това.  Въпреки,  че  привържениците  на  Мао
обявиха,  че  посещението  на  Никсън  е  голяма  победа  за  Мао  Дзе  Дун  и  голямо  поражение  за
Гоминдана в Тайван, посещението на Никсън имаше въздържащ ефект върху политиката на Китай,
точно така както Никсън се надяваше. То подсили позицията на хора като Джоу Енлай и Дън Сяо Пин,
които предпочитаха прагматичните решения на китайските проблеми, а не мислите на Мао Дзе Дун и
постоянната  анархия.  Доста  странно  е,  че  посещението  на  Никсън  оказало  влияние  и  върху
политическите  съперничества,  които станали причина  Ниен Ченг  да  бъде  арестувана.  Културната
революция била инструментът, чрез който Мао Дзе Дун се стремял да надделее над Лю Шао Ци,
Джоу Енлай и другите по-умерени политици. Един от хората на Мао най-вероятно е бил в дъното на
ареста на Ниен Ченг.  Ако тя  си беше „признала“ че е  шпионка,  тогава политиката на умерените
политици в Шанхай да разрешат присъствието на Шел щяло да бъде доказана, че е глупава. Крайните
политици и техните съюзници щели да заменят държавните служители, които харесвали умерената
политика на  Джоу Енлай, с други хора, които подкрепяли политиката на  Мао Дзе Дун. 

Посещението на Никсън помогнало да се докаже твърдението, че дипломатическите отношения
и  търговията  с  другите  държави  е  в  интерес  на  Китай.  Тъй  като  Мао  и  Джоу Енлай  сега  били
обеднени във вярата си в международната търговия, нямало никаква изгода да се доказва, че бившото
присъствие на Шел в Шанхай е било грешка. Международната дипломация разглеждала Ниен Ченг
като една пионка. Всъщност, нейното продължително преследване сега се превърнало в затруднение.

На 17.03.1972 охраната заповядала на Ниен Ченг да събере всичките си вещи и била отведена
при един служител, който й казал, че нейният случай е приключен. Народното правителство стигнало
до извода е задържането й е било справедливо, защото тя защитила изменника Лю Шао Ци и веднъж
споменала пред англичаните, че в Шанхай няма хляб. Но по време на нейния 6,5 годишен престой в
затвора  поведението й  показало  подобрение.  Народното правителство  решило  да  демонстрира  на
Ниен „пролетарско великодушие,“ като се въздържа да предяви обвинение против нея и и позволява
да напусне затвора.  Той я попитал: „Имате ли да кажете нещо? Не сте ли благодарна? Не сте ли
доволна, че сега можете да излезете като свободна личност?“ Тя била толкова силно ядосана, че се
разтреперила: „Аз не мога да приема вашето заключение.“ За Ниен истината била толкова важна, че
тя поискала да получи пълно извинение във вестниците в Шанхай и Пекин. Докато това извинение не
бъде направено, тя нямало да напусне затвора. Следователят се изправил и казал: „Никога досега не
съм виждал затворник, който да отказва да излезе от затвора. Изглежда че вие сте загубили здравия си
разум. Във всеки случай, когато правителството казва, че вие трябва да  си отидете, вие трябва да си
отидете. Вашето семейството ви очаква още днес от разсъмване.“

Гневът на Ниен внезапно изчезнал и бил заменен от надеждата, че може да види дъщеря си. Дали
Мейпинг я  очаква отвън? Заради възможността да види Мейпинг,  Ниен била готова да излезе от
затвора, преди да получи извинението. Край втората врата отвън затвора Ниен видяла млада жена,
която  чакала  край  едно  синьо  такси.  Тя  била  по-ниска  на  ръст  от  Мейпинг.  Това  била  нейната
кръщелница Неан. Докато Неан помагала на Ниен Ченг да се премести в 2-стайния апартамент, който
правителството й предоставило, кръщелницата с нежелание й обяснила, че според властите, Мейпинг
„се самоубила“ скоро след като Ниен била изпратена в затвора. Правителството твърдяло, че Мейпинг
скочила от прозорец на 9-я етаж на сградата на спортната организация в Шанхай.
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След като вече знаела със сигурност, че дъщеря й е умряла, Ниен Ченг решила да емигрира от
Китай.  Но тя  нямало за  замине,  преди да  бъде  извършено пълно разследване  на  обстоятелствата
свързани със смъртта на Мейпинг и след като справедливото наказание на виновника бъде наложено.
Тя разсъждавала, че 19-годишните момичета, които са пълни с енергия и жажда за живот просто не
могат  да  скачат  през  прозорците.  Освен  това  Ниен  трябвала  да  отдели  известно  време  за
възстановяване на здравето си.  Поради сериозното й стомашно заболяване,  всичките й зъби били
извадени.  Диетата  и  напрежението,  на  които  била  подложена  в  затвора  причинили  сериозен
хормонален дисбаланс, а като последица от него възникнало и кръвотечение.

Ниен бавно и внимателно проучила как е умряла Мейпинг, защото продължавала да бъде следена
от политическите врагове.  Но успяла да се убеди в правотата на съмненията си поради простата
причина, че прозорците на 9-я етаж на сградата на спортната организация в Шанхай били твърде
малки, за да може човек да скочи през тях. После научила, че следователите на Мейпинг искали тя да
се отрече от майка си и да им даде доказателство, че Ниен е шпионка. Когато Мейпинг отказала да
направи това,  следователите започнали да я измъчват.  Те не искали да я убият,  но както често се
случва, изтезанието накрая довело до смъртта на изтезавания. 

Ниен написала молба до правителството, с която поискала да бъде напълно реабилитирана – това
в комунистическия Китай било аналогия на извинението – както и за пълно разследване на смъртта на
Мейпинг.  През  ноември  1978,  12  години  и  2  месеца  след  нейния  арест,  Ниен  била  официално
реабилитирана и обявена за жертва на погрешен арест и жестоко и нехуманно отношение. 

Скоро след това филмовото студио в Шанхай разрешило да бъде извършени възпоменателни
служби за нейните членове, които били умрели в резултат от гоненията. Възпоменанието в почит на
Мейпинг било посетено от повече от 200 нейни приятели и колеги-артисти.  Много по-късно бил
арестуван един млад мъж, който бил разпитан и обвинен за смъртта на Мейпинг, но той получил само
условна присъда. Политическите противници в Китай продължавали да се тревожат и да правят нови
политически калкулации, по които щели да се разплащат по-късно.

Отношенията между Китай и САЩ изиграли роля за окончателното излизане на Ниен от Китай.
Мао умря през 1976 и хората, които бяха най-отговорни за Културната революция бяха изпратени в
затвора. Дън Сяо Пин постепенно пое управлението на правителството и САЩ започнаха да обмислят
да дадат на Китай статута на най-облагодетелствана държава в търговията. Правилата, определящи
този статут изискваха държавите, които го притежават, да позволяват на своите граждани да пътуват
до другата държава, с цел възстановяване на роднинските връзки. 

Ниен  Ченг,  с  нейната  несломима  воля  и  упоритост,  успяла  да  докаже,  че  трябва  да  й  бъде
разрешено  да  посети  двете  си  сестри,  които  живеели  в  САЩ.  Това  нейно  намерение  било
подпомогнато от факта, че когато нейната колекция от древен порцелан била намерена сред вещите,
които били ограбени по време на Културната революция, тя я подарила на музея в Шанхай. 

Така тя не отнесла нищо със себе си в Америка,  освен нейното дълбоко чувство за човешко
достойнство.

Глава 7

По-важно отколкото самия живот

Историите на Ниен Ченг и на Денис Козловски изглежда, че са от два различни свята. Но те са
свързани от една обща истина: и в двете са показани последиците от материалната гледна точка към
света. Козловски  е  бил  материалист;  той  е  казал:  „Парите  са  показател  за  успеха  на  човека.“
Преследвачите на Ниен Ченг вярвали също толкова пламенно,  че  човекът живее единствено чрез
хляба.  (Коментар: И ние, българите, имаме поговорката: „Никой не е по-голям от хляба.“ А има имаме и
шопската поговорка: „Който ми дава папо (хляб), на него ще викам тато (тате).“ Тоест, уважавам и се
прекланям пред този, който ме храни. Така както се отнася кучето към своя господар. Д.Пр.)  Разликите
между Козловски и маоистите е в това, кой какво получава и как – а не във важността на самото
получаване. За материалистите реалността започва и свършва с парите и с властта, която може да се
купи с парите. Както виждаме от тези две истории, материализмът е гледна точка към живота, която е
затворена,  механична  и  в  крайна  сметка  лишава  човека  от  човешките  му  качества.  Всички
разновидности  на  материалистите  вярват,  че  тяхната  самоличност  се  определя  от  това,  което
притежават.  Според  тях  класата,  от  която  произлизаме,  образованието  ни,  цената  ни  на
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международния пазар – тези неща определят нашата значимост. Хората които мислят като Козловски
по света – и този Козловски, който е вътре във всеки от нас – вярват, че ако сме богати и могъщи, това
ни прави по-добри от другите хора – и то толкова по-добри, че започваме да вярваме, че ние сме   над
закона и той не важи за нас.

Гражданите на Запада правят ясна разлика между статута на човека в обществото и неговата
стойност. Богатството и властта дават привилегии, които другите хора не притежават и даже някои
хора стават известни. Такъв човек притежава статут в нашето общество. Но ние не искаме да мислим,
че той или тя е по-добър. Или може би искаме? Популярното телевизионно шоу „Американски идол“
твърди, че ние искаме да мислим, че по-богатият и по-могъщият е по-добър от нас.  Козловски вътре в
нас (  тази част във нас, която иска да приличаме на него  ) вярва, че притежаването на много пари, власт и
слава показва, че този човек е по-висш – че е някой, който е достоен да му се прекланяме и да го
боготворим.  И  наистина,  някои  хора  твърдят,  че  днешните  знаменитости  играят  ролята  на
някогашните  гръцките богове. Може би си мислим, че възхищението ни към знаменитите хора е само
забава, че е нещо, което не считаме, че е сериозно, но вижте колко много хора си поставят за цел в
живота да станат прочути и известни, и колко много хора завиждат на онези, които са успели да се
прославят.  Ние  сме  по-склонни  да  приравним  стойността  на  човека  с  неговото  положение  в
обществото,  отколкото  сме  готови  да  си  признаем  за  тази  склонност.  Марксизма-ленинизмът  и
учението на Мао Дзе Дун напълно подкрепят това приравняване. Тези две учения даже твърдят, че
позицията на човека в обществото определя неговите преживявания като човек. Това е причината,
поради която хората, които са изпратили и изтезавали Ниен Ченг в затвора били изумени от нейната
способност да се съпротивлява на опитите им да бъде накарана на направи лъжливо самопризнание.
За тях тя е била момичето на упадъчния капитализъм, което е показано на афиша. Революционерите
били  сигурни,  че  човек,  който  се  наслажда  на  нейните  привилегии  в  живота  си  ще  реши,  че
затварянето му в мръсна килия е непоносимо. Те очаквали, че духовно тя ще рухне,  когато бъде
лишена от материалните удобства на досегашният й живот. Но се оказало, че животът на Ниен Ченг
не се измерва с това, което тя притежава. Нищо от Мислите на Мао Дзе Дун не подготвило нейните
насилници,  за  да  разберат  това.  Тя  притежавала  твърда  решителност  да  запази  човешкото  си
достойнство – достойнство, което те били напълно неспособни да разберат.

Нищо от мисленето на Козловски не може да ни направи способни да разберем поведението на
Ниен Ченг. Тя не е Американски идол. Но по-добрата част от нас я възприема като личност, на която
ние  бихме искали  да  приличаме.  Както  историята  на  Ниен  Ченг,  така  и  историята  на  Козловски
описват светове, които са полудели. Млади революционери да бъдат овластени от правителството да
се появят на вратата на някой човек и да превърнат къщата му в купчина отпадъци? Или законна
компенсация от 500 млн.$ за 10 години работа да не е достатъчна? Ние си мислим, че това е лудост.

Мъчителите на Ниен Ченг използвали всякакви средства за да я принудят да се присъедини към
лудостта. Но една представа запазила здравия й разум. Това е същата представа, която може да ни
спаси и от лудостта на Козловски. Ниен Ченг вярвала в истината. Привързвайки се към истината, тя
никога не загубила своята човечност. Нейните насилници имали властта да й отнемат всичко друго, но
никога не можели да я лишат от това нещо, което тя знаела, че е правилно.

И понеже се държала здраво за истината, в своите основни човешки прояви Ниен Ченг останала
незасегната от ужасните промени в условията, в които се озовала. Ние показала на насилниците си, че
е възможно да реагира съвършено свободно на коренно променената среда, в която се озовала. Още
веднъж  виждаме  великата  парадоксална  истина:  Нашият  характер  се  определя  не  от
обстоятелствата в които се намираме, а от начинът, по който реагираме на тези обстоятелства.
(Коментар: А комунизмът ни учеше на точно обратното нещо, че „Битието определя съзнанието.“ Каква
отровна  заблуда!  Все  още  много  хора  вярват  в  нея.  Д.Пр.)  Привързването  на  Ниен  към  истината  й
позволило да предвиди, че справедливостта ще победи и че от злото може да произлезе нещо добро.
Тя гледала злото в лицето, без да премигва или да заеква. Наистина стояла здраво на позицията си,
размахвала юмрук и се смеела на мъчителите си. Както се вижда много ясно в преживяното от Ниен,
нещастието не само че не ни унищожава, но всъщност може да ни даде още повече сили, ако му се
противопоставим от принципна позиция.

По този начин Ниен Ченг била много укрепена от своята християнска вяра, която единствена
между всички  големи  религии  на  света  признава  стойността  и  смисъла  на  злото  и  страданието.
Английската  писателка  Дороти  Сейерс  е  уловила  същността  на  следното:  „Християнството
потвърждава,  че  злото  съществува;  за  разлика  от  науката,  която  твърди,  че  злото  реално  не
съществува;  за  разлика  от  Будизма,  който  твърди,  че  доброто  се  състои  в  това  да  отказваме  да
изживяваме злото;  Християнството твърди, че съвършенството се постига чрез активно и позитивно
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усилие  да  изтръгнем  реалното  добро  от  реалното  зло.“  Това  е  същността  на  това,  което
християнството нарича с думата „изкупление“ и то подчертава парадокса, който открихме по-рано:
„Ние трябва първо да разберем злото вътре в себе си, преди да можем наистина да прегърнем
доброто в живота.“ 

За  пръв път срещнах г-жа  Ченг  през  1987,  по  време на  една  вечеря  в  нейна  чест  в  Рестон,
Виржиния,  където  се  намира  управлението  на  фондацията  „Приятелство  в  затвора,“  служението,
което създадох след като бях освободен от затвора. Свързах се с г-жа Ченг, когато й написах, веднага
след отпечатването на забележителната й книга „Живот и смърт в Шанхай,“ за да й разкажа колко ми
хареса. Тя ми отговори и каза, че моята автобиография „Роден отново“  (Коментар: Аз съм я превел и
мога да я изпратя на всеки, който пожелае. Д. Пр) е била първата книга, която нейната сестра й дала,
когато тя била освободено от затвора. Ние споделихме много общи преживявания чрез писмата, които
си пишехме, което доведе до незабравимата вечер във Виржиния. Ниен Ченг е ниска на ръст и крехка
наглед жена, а белезите по ръцете й са единственото видимо доказателство за зверството, което е
преживяла в затвора. Нейните мъчители и невероятните трудности, които е преживяла, с нищо не са
повлияли на нейната миловидност и тихо достойнство. Човек би могъл лесно да си представи как
тази  прелестна  жена  е  седяла  в  своя  елегантен  хол,  заобиколена  от  прекрасни  произведения  на
изкуството и е сервирала чай на гостите си. 

Тържествената вечеря в нейна чест беше посетена от една дузина или повече сенатори, държавни
служители и 60 други приятели на фондацията „Приятелство в затвора.“ След вечерята г-жа Ченг
разказа случки от живота си. Разказа за непреклонната си съпротива на комунизма, който продължава
да управлява в Китай, въпреки своите пазарни реформи. Към края на словото си тя се усмихна и каза
на присъстващите, че очаква с нетърпение следващата седмица и че това щял да бъде най-вълнуващия
момент в живота й – това щял да бъде денят, за който мечтаела, докато била в затвора. Изправена
гордо с целия си ръст от 155 см, с искрящи очи, тя обяви, че има насрочена  среща в Федералния
областен съд, където щяла да положи клетва като гражданин на САЩ. В този момент тя се бореше да
остане спокойна, когато тълпата от корави вашингтонски ветерани се изправи на крака и я поздрави
продължително, а много от присъстващите триеха насълзените си очи.

Високата ми оценка за характера на г-жа Ченг още повече се затвърди, докато слушах спомените
й  онази  вечер,.  Забележително  беше,  че  тя  беше  изпълнена  с  едно  изумително  чувство  за
благодарност. Първо, към Бога. Тя благодари на вярата си, че я е поддържала през цялата 7-годишна
жестокост в затвора и при загубата на нейната дъщеря. Второ, благодари на САЩ за това, че остава
маяк на свободата. През най-мрачните периоди в живота й, самото съществуване на нашата страна й е
давало надежда,  че някой ден тя може да бъде свободна.  Нейната благодарност е била ключът за
нейното оцеляване и за способността й да живее пълноценно след годините, прекарани в затвора и
преживените мъчения.

Добрият живот, както виждаме в живота на Ниен Ченг, не се характеризира с пищни партита в
Сардиния или с други моментни удоволствия. Също толкова важно е да знаем, че от този добър живот
не можем да се откажем даже пред лицето на най-ужасните беди. Всъщност, често пъти ние намираме
истинският  смисъл  и  целта  на  живота,  тъкмо  когато  сме  в  лишения,  когато  всички  неща  от
съвременния живот,  които отклоняват вниманието ни,  са  изчезнали. Добрият живот се  изразява в
способността ни да се държим здраво за истината и за човешкото достойнство, което се основава
върху истината.  Притежанията и позицията в обществото толкова малко са свързани със стойността
на човека, че цял живот, прекаран в бедност, не може да задраска вътрешното ни чувство за човешко
достойнство. (Коментар: Покойният Тодор Колев пееше една песен, в която се казваше, че самотният човек
няма да се предаде, дори къщата му да се преобърне с керемидите надолу. Предполагам че той имаше предвид
точно този вид човешко достойнство, което е по-скъпо от всичко друго и ако човек го изгуби, тогава загубва
смисъла да живее. Д. Пр.) Много от най-впечатляващите хора, които съм срещал живеят в унизителна
бедност. 

Преди няколко години осъзнах,  че съм пропуснал да дам на собствените си деца подходящо
образование за живота. Да, аз ги бях водил  на екскурзии, но ние винаги бяхме отсядали в добри
хотели. Те посетиха някои от най-важните места по света, включително Белия дом и Бъкингамския
дворец. Но ми хрумна, че те бяха видели как живеят малцината привилегировани, но бяха напълно
незапознати колко много хора по света се живеят в бедност. Поради това ги поканих да ме придружат
в едно пътуване до Лима, Перу, където „Приятелство в затвора“ имаше активно служение в някои от
най-лошите затвори по света, където моят колега Майк Теймис ръководи малки бизнес-проекти за
най-бедните хора. Трите ми деца не знаеха какво да очакват. Уендъл и Крис бяха доста спокойни, но
Емили постави в багажа си една чиста калъфка за възглавница, защото не знаеше къде ще постави
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главата си нощем и носеше десетки лекарства, за да я предпазят от различните бактерии, с които е
пълен Третия свят. Оказа се, че това е един от най-добрите ни уикенди, които съм прекарвал с децата
си.  Посетихме  4  затвори,  където  говорех,  а  Емили,  Уендъл  и  Крис  се  чувстваха  притеснени  от
непознатите хора, които ръкопляскаха и развяваха Библиите си. Даже в някои от затворите, където
миризмата  беше  отблъскваща,  моите  пораснали  деца  изглежда,  че  се  запалиха  от  духовния
ентусиазъм на хората. Страхът от непознатото скоро беше заменен от искрена радост. Добрият живот
означава  да  осъзнаваме  способността  си  да  се  държим  здраво  за  истината  и  за  човешкото  си
достойнство, което се основа на истината. 

Най-незабравимото  преживяване  беше  посещението  ни  на  един  от  проектите,  който  беше
финансиран от нашата фондация. Подобно на повечето големи столици в Латинска Америка, Лима се
разрастваше много бързо, защото селяните отиваха там от провинцията и изграждаха домовете си в
предградията  на  града.  На  всеки  наличен  квадратен  сантиметър  площ  по  безводните  хълмове  и
равнини  около  Лима,  хиляди  незаконно  настанили  се  заграждаха  своя  територия  и  след  това
започваха да строят. От разстояние тези квартали изглеждаха изумителни и отблъскващи. Но отблизо
човек открива, че перуанците са  доста умели в строителството на своите къщи, изградени от блокове
застинала вулканична лава.  Едно от нещата,  което изуми децата ми беше, че повечето от къщите
нямаха покриви. В Лима не беше валял дъжд в продължение на 40 години и климатът през годината
беше доста умерен. Тогава защо човек да си прави труда да изгражда покрив? Повечето от кварталите
нямаха водоснабдяване, канализация или някакъв водоизточник, поради това градът доставяше вода в
цистерни пред всяка къща. Всички къщите бяха на различен етап на постоянно изграждане. След като
бъдеше построен първия етаж и хората имаха достатъчно пари, те изграждаха втори етаж. Всеки
боядисваше къщата си в различен цвят – предимно с ярък цвят – за да се създаде многообразие на
района.  Заедно с децата ми пътувахме много километри с кола по земни пътища сред тези къщи,
скупчени като малки блокове от двете страни на пътя. Майк ни отведе до едно селце, което беше
изградено  буквално  на  върха  на  едно  старо  сметище,  което  отгоре  беше  покрито  със  земя  и
новодошлите  заселници  веднага  започнали  да  го  завземат.  Прекарахме  известно  време  с  едно
семейство, което беше получило 100-доларов заем фондацията, която управляваше проекта и с него
бащата  беше  започнал  процъфтяващ  бизнес  за  рециклиране.  През  по-голямата  част  от  деня  той
обикаляше по улиците  на квартала  и събираше захвърлени бутилки,  метални отпадъци и хартия,
донасяше  всичко  това  в  двора  си,  където  го  разделяше  на  отделни  купчини.  След  това  правеше
вързопи от тях и веднъж седмично ги продаваше като използваеми отпадъци. С този бизнес той беше
успял да осигури сносен стандарт за живеене, да изхранва и да облича семейството си и да праща
децата си на училище. Когато спряхме край къщата му, ние трябваше да минем покрай купчини от
отпадъци,  които той отделяше по видове.  Бащата  ни поздрави,  грабна един парцал,  за  да изтрие
ръцете си,  но после разбра,  че  няма да може да ги изчисти и ни предложи лакътя си,  който ние
радостно  разтърсихме.  Бяхме  впечатлени  от  топлината,  с  която  бяхме  посрещнати.  Обстановката
вътре в къщата беше примитивна – мръсен под, липса на течаща вода и просто една дупка в земята,
която беше тоалетната. В тази малка стая се помещаваха не само мъжът и жена му,  но и техните
големи  дъщери,  техните  съпрузи  и  техните  деца.  Те  наистина  бяха  наблъскани  като  сардели,  но
въпреки това бяха радостни и развълнувани от това, че сме ги посетили. Емили взе фотоапарата и се
приготви да снима прелестните малки момиченца. Когато насочи фотоапарата към тях, майката на
децата дойде и застана между Емили и децата,  повдигна нагоре пръст за  да даде знак,  че Емили
трябва  да  почака  и  отведе  двете  момиченца  при  цистерната.  После  гребна  един  черпак  от
скъпоценната вода и изми лицата на момиченцата, за да бъдат подготвени за снимката.  Този малък
жест беше незабравима демонстрация на основателната й гордост с дъщерите й – един знак за тяхната
безкрайна  ценност.  В  този ден ние  не  видяхме беднотията.  Не  видяхме борещите  се  с  нищетата
наследници на перуанците от индиански произход, а видяхме едно семейство, което имаше желанието
да  се  представи  добре.  Те  демонстрираха  чувство  за  достойнство  и  ред,  въпреки  че  живееха  в
условия, които повечето от нас не биха могли да си представят.  Те се гордееха със своя дом, със
своята работа, със способността си сами да се осигуряват прехраната си и със своето семейство. Това
беше забележителен урок за нашето семейство.

Съвременната  ни  консуматорска  епоха  е  заблудена,  когато  си  мисли,  че  живота  се  състои  в
задоволяването на нашите животински нужди: ядене, пиене, пари, власт, секс и свободно време. Чарлз
Малик, който преди години беше заместник генерален секретар на ООН, разбрал колко безнадеждно
това  разбиране  за  живота  пропуска  истинската  човешка  нужда.  Настоявайки  в  оригинала  на
декларацията за човешките права на ООН да бъдат включени свободата на съвестта и свободата на
религията,  той  казал:  „Всички  тези,  които  поставят  ударението  върху  задоволяването  на
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елементарните  икономически  права  и  нужди  на  човека,  в  по-голямата  си  част  са  впечатлени  от
неговото чисто животинско съществуване...Това е материализъм, както и да бъде наричан той.  Но
докато същинската природа на човека, докато неговия ум и дух не бъдат извадени на показ, ако те не
бъдат  отделени,  защитени  и  подпомагани,  борбата  за  човешките  права  ще  бъде  преструване  и
измама.“ Малик ясно видял голямата опасност от материализма, който лишава човешкия живот от
смисъл и от чувството за собствено достойнство и ценност, и по този начин отказва да предостави
каквато и да е основа за защита на човешките права.

Нещо вътре в нас ни казва,  че хората са надарени с уникален статут и притежават уникална
стойност. По време на  продължителното и мъчително изслушване, след като през 1987 Президентът
Рейгън номинира Робърт Борк за  член на Върховния Съд,  възникна  спор относно това,  дали ние
трябва да бъдем ръководени от някакъв природен закон или това, което е написано в Конституцията е
нашият единствен водач. Борк ревностно твърдеше, че въпреки че може да има някакви природни
закони,  при  своите  отсъждания  съдиите  са  ограничени  единствено  от  тяхното  тълкувание  в
Конституцията.  В  един  момент  от  изслушването  Йосиф  Байдън,  умерен  либерален  сенатор  от
Делауеър,  възрази  на  Борк.  Обикновено  консерваторите,  в  по-голяма  степен  в  сравнение  с  от
умерените либерали, харесват твърдението за реда в природата. Но Байдън, в своите встъпителни
забележки, преди да зададе въпроси на Борк, изрече  едно елегантно твърдение за фундаменталната
основа на човешките права: „Аз вярвам, че моите права не са ми дадени от Конституцията. Моите
права не са ми дадени от правителството. Моите права не са ми дадени от някакво мнозинство от
хора.  Моите  права  се  дължат  на  факта,  че  аз  съществувам.  Те  са  дадени  на  мен  и  на
съгражданите ми от нашия Създател и представляват същността на човешкото достойнство.“

Просто защото  съществуваме,  ние  имаме смисъл и  цел.  Самото ни  разбиране  за  това  какво
означава  да  бъдеш човек,  включва  в  себе си  достойнството и  правата.  Тази истина е  написана  в
сърцата ни, както ще обсъдим това по-късно. Ако се замислим достатъчно усърдно над това, ние ще
разберем, че в някои обстоятелства нашето човешко достойнство и самоуважение са не само по-
важни от удоволствието и от положението ни в обществото, но са по-важни и от самият живот.
Тази гледна точка беше мощно разкрита в книгата „Десетия човек“ от Греам Гриин, по която после
беше направен и един филм. Действието се развива в нацистки затвор във  Франция през Втората
световна война.  Френската съпротива в  един малък град убила трима човека:  военен инструктор,
сержант и едно младо момиче. Млад германски офицер отива в спалното помещение на затворниците
и обявява,  че като компенсация на трите жертви ще бъдат разстреляни трима затворници. Самите
затворници трябва да изберат тримата човека сред тях, които ще бъдат убити. След голямо обсъждане,
затворниците решили да хвърлят жребий. От едно старо писмо накъсали хартиени парченца. На три
от  тях  нарисували  кръст.  Който  изтеглел  тези  парченца,  щял  да  бъде  убит.  После  поставили
парченцата в една стара обувка. Затворниците изтегляли късчетата по азбучен ред на фамилните си
имена, в обратен ред, от Z към A. Напрежението се повишило много, когато две от кръстчетата били
изтеглени. Хората започнали да изчисляват шансовете си да изтеглят последното кръстче.  Накрая
дошъл редът на мосю Жан-Луи Шавел, богат адвокат. Той взел едното сгънато парченце, върнал го без
да  го  отвари,  после  взел  друго,  отворил  го  и  се  оказало,  че  на  него  е  нарисувано  последното
смъртоносно кръстче. Изпаднал в паника, мосю Шавел предложил да даде 100 000 франка на онзи,
който заеме неговото място. Когато никой не приел офертата му,  той повишил предлаганата сума.
Накрая предложил всичко, което имал – пари, земя и огромна си къща в Сент Джийн де Бриняк.
Другите затворници били притеснени от неговата страхливост и го приканили да приеме съдбата си.

Но офертата била направена и накрая един младеж, на име Мишел Манго я приел.  Той бил
разочарован,  че  къща в Сент Джийн де Бриняк  не е  съвременна,  но бил доволен,  че ще остави
наследство на майка си и на сестра си. Така от смъртта му щяло да има някаква полза. Шавел и Манго
изразходвали по-голямата час от оставащото време на младия мъж, за да уредят начинът, по който
собствеността ще бъде прехвърлена на семейството на Манго след неговата екзекуция. На следващата
сутрин Монго и другите двама определени за разстрел били изведени вън на двора. Когато проехтели
изстрелите на разстрела, мосю Шавел седял в спалното помещение и се чудел какъв ще бъде живота
му от тук нататък. След края на войната той обезумял. Не можел да понесе вината заради своята
смъртоносна страхливост и решил да се самоубие. Но преди да направи това, той посетил семейство
Манго в собствения си дом  на Сент Джийн де Бриняк. Шавел ги излъгал и казал, че се казва Джийн-
Луи  Шарлот,  човек,  който  познавал  разстреляният  Мишел  и  мошеникът  Шавел  в  германският
концлагер. Влязъл в стария си дом като просяк, който търси храна. 

Съвсем неочаквано младата сестра на Манго се съжалила над мосю Шавел и го поканила да
остане в семейството като прислужник. Нейното състрадание изглежда двуостро, защото мерзавецът
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установил, че той не само е отнел живота на нейния брат, но освен това е откраднал и нейната радост.
Въпреки че сега живее в охолство, сестрата страда от неумолима ненавист към този мосю Шавел. Как
е могъл брат й да бъде толкова глупав, че да повярва, че тя и семейството й безкрайно много не биха
предпочели той да е жив, отколкото да притежават това пагубно богатство? Мосю Шавел установил,
че  му е  толкова  непоносимо да  живее,  че  когато  друг  измамник се  опитва  да спечели ръката  на
сестрата, Шавел накрая признал истината за това, което е направил, за да спаси собствения си живот.
Във финалната хаотична сцена мосю Шавел позволява на другия измамник да го застреля, но не и да
му позволи да още веднъж да измами семейството. Той не позволил сестрата на Манго да се превърне
в жертва така,  като самият той се възползвал от нейния брат.  По този начин мосю Шавел прави
решителната саможертва и така най-накрая изкупва себе си,  основавайки се върху това,  което би
трябвало да знае през цялото време: че никаква цена, колкото и голяма да е тя, не може да бъде
определена като цена на живота, защото колкото и голяма да е определената цена, тя унижава
безкрайната стойност на живота. Както обясних по-рано, целта на книгата „Добрият живот“ е да
потърси отговорите на въпросите, които измъчват всички нас. Как ние разбираме живота? Кое нещо
му  придава  смисъл?  Какво  представлява  наистина  добрия  живот?  Простото  задоволяване  на
физическите ни инстинкти и глезенето на  животинските ни желания е доста далече от целта.  Това,
което утвърждава нашето вродено достойнство и ценност като човешки същества е много по-важно.
Наистина е много по-важно от самия живот, както е открил мосю Шавел. 

Тогава  как  се  изразява  самото  човешкото  достойнство?  В  кое  нещо  то  намира  своето
осъществяване и задоволство? Къде иска да ни отведе това достойнство?

Глава 8
  

   Значим живот

Аз признах по-рано, че когато бях в затвора, най-много се страхувах, че никога вече няма да съм
способен да живея значим живот. Винаги съм бил идеалист. Към политиката ме привлече не просто
властта, а шансът да осъществя пожизнения си идеализъм. Като ученик по време на Втората световна
война организирах събирането на пари и ние успяхме да съберем достатъчна сума, за да купим един
„Джип“ за армията. Влязох в политиката като доброволец още преди да бях достигнал възрастта да
мога да гласувам. В колежа изучавах политическа философия и се потапях в книгите на Бурк и Джон
Лок.  (Коментар: Едмънд Бурк: 1729-1797, ирландец, писател, оратор, философ и теоретик, дългогодишен
член на английския парламент, считан е за философски основател на съвременния консерватизъм; Джон Лок:
1632-1704, английски философ и физик, считан е за основоположник на либерализма, оказал е силно влияние
върху Волтер, Русо и на много от дейците на Просветлението, както и на борците за независимост на САЩ.
Д.Пр.)  Влязох да служа в морската пехота, защото исках да направя нещо за родината си, което си
заслужава труда. Работата ми в Белия дом представляваше не само лична удовлетворение, но и шанс
да направя по-добър живота на хората. Чак сега разбирам, че най-големият ми страх в затвора е бил
продукт от това, че аз погрешно приравнявах властта и славата със значимостта. Живеенето на значим
живот не зависи от привилегиите, свързани с високия пост; този вид живеене още по-малко зависи от
мнението на другите хора за вас или от похвалите. Живеенето на смислен живот се състои просто в
прегръщането на  отговорностите и работата,  които са ни възложени,  каквито и да са  те .  Самото
естество на работата ни свързва с моралния ред (и с Бога, който го е създал, нещо, което ние ще
обсъдим по-късно). Работният тезгях, кухненският плот, компютърното работно място или което и да
е работно място,    е олтар.  Съществува смисъл в добре свършената работа и когато не успеем да го
уловим – тогава ние се превръщаме в кухи личности. Живеенето на смислен живот се състои просто в
приемането на отговорностите и работата, които са ни възложени, каквито и да са те.

Аз трябваше да се справя в това в затвора, когато нямах нищо друго за вършене, освен най-
слугинските задачи, които ми възлагаха. Преди да отива в затвора един приятел ми даде книгата на
Дитрих Бонхофер „Писма и документи от затвора.“ Бонхофер бил германски пастор и теолог, който
смело се борил против Хитлер, прекарал няколко години в затвора и се превърнат в мъченик за вярата,
когато нацистите го екзекутирали. (Коментар: Бонхофер: 1906-1945 е екзекутиран през 9 април 1945, само
десетина  дни  преди  идването  на  американската  армия  в  района,  в  който  се  е  намирал.  Д.Пр.)  Той  се
страхувал, че безцелният затворнически живот ще започне да уврежда навиците му, дисциплината му
и разума му.  По време на 3-годишният си престой в берлинският затвор Тегел,  Бонхофер спазвал
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стриктен режим.  Заставял себе си да  става  рано всяка  сутрин в 5  часа,  за  да  се  моли и да чете
Библията. Целенасочено всяка сутрин вземал ледено студен душ, за да се събуди добре. След това
организирал прекарването на деня си, правейки различни неща: четене, писане и молитва. 

Когато  аз  влязох  в  затвора,  социалният  служител  в  затвора  ми  каза:  „Просто  опознайте
обстановката, приемете я. Това е мястото, където ще живеете сега. Не мислете за вашия дом.“  Но
прочитането на книгата на Бонхофер ме убеди, че трябва да направя точно обратното. Предстоеше ми
да прекарам 3 години в затвора. Аз не исках „да се приспособя“ към затвора.  Следвайки примера на
Бонхофер, аз принуждавах себе си да работя толкова упорито, колкото можех. Целият ми ден беше
зает с писане, изучаване, вършене на работата ми в пералнята на затвора, физически упражнения и
оказване  на  помощ  на  другите  затворници.  Рядко  си  позволявах  някакво  забавление.  Повече  от
всичко друго друго се страхувах от това да не правя нищо.  (Коментар: Мързелът е ужасно нещо.
Трябва да се борим със себе си и да не си позволяваме да мързелуваме. Всяко хубаво нещо на този свят е плод
на  труда  и  то  на  упорит  и  целенасочен  труд,  със  стремеж  към  красивото  изпълнение  и  към  красивия
резултат. Д.Пр.) В пералното помещение в затвора работех с пералнята машина, а до мен, с машината
за сушене на прането работеше бившият шеф на съвета на директорите на Американската медицинска
асоциация.   Работата  ни  се  състоеше  в  поставянето  на  дрехите  в  машините,  а  след  това  да  ги
изваждаме оттам и да ги поставяме в легени, за да могат затворниците  да си ги вземат в края на деня.
Най-трудната част от работата беше това, че тази работа въобще не беше трудна; със самото пране
ние се занимавахме не повече от един час за една работна смяна от 8 часа. През останалото време
можехме да наблюдаваме как машините се въртят, но аз използвах това свободно време за да чета и да
мисля как бих могъл да започна отново да живея. Иронично е че  онова, което научих чрез моето
четене в затвора, потвърди важността на това, което научих точно в пералнята – че всеки вид работа
може да бъде значима и задоволяваща.  

Можах да осъзная, че прекараните в безделие часове изсмукват живота на много затворници.  Те
си позволяваха зоните около леглата им да стават мръсни и неподредени; пренебрегваха даже най-
простите  правила  за  хигиена,  като  това  да  държат  четката  си  за  зъби  и  бръснарските  си
принадлежности в добре подредено и почистено шкафче или кутия. Ако извършваха някаква работа,
която им е възложена, те просто стояха и разговаряха, обикновено възмущавайки  се от предателите
или  други  лични  врагове  и  от  „системата.“  Онези,  на  които  не  беше  възложена  някаква  работа,
прекарваха по-голямата част дните си в лежане в леглото, полузадрямали, опитвайки се да избягат в
празнотата на мислите си. Те буквално си проспиваха живота.  Започнах да разбирам колко жестоко
наказание е  затвора.  Най-голямото наказание налагано от обществото е  смъртната присъда,  която
отнема живота на човек, а присъдата за престой в затвора отнема част от живота на човека. 

Чак  след  като  бях  освободен  от  затвора  и  когато  двамата  с  жена  ми  Пати  прекарахме  една
ваканция сами, аз осъзнах размерът на истинския дан,  който беше отнел от живота ми скандалът
Уотъргейт и затвора. С изненада установих, че съм необичайно за мен рязък в отношението си към
Пати  и  че  често  й  се  сопвам  или  съм  пренебрежителен  към  нея  без  никаква  причина.  Аз  бях
физически и емоционално изтощен. Когато размишлявах за умственото си състояние аз разбирах, че
моят проблем съвсем не е толкова Уотъргейт.  Аз бях жънал успехи в политическите борби, даже
когато спорех сам срещу всички останали. Но усилието да остана полезно ангажиран – да работя -
въпреки  сънливата  атмосфера  в  затвора,  ме  беше  изтощило.  Най-изтощаващото  в  затвора  беше
принудителното  бездействие  и  тревогата,  което  това  бездействие  пораждаше  чрез  мислите  за
семейството ми и за приятелите. Това състояние е толкова противоестествено, че беше поразително
стресиращо. Аз бях поддържал себе си в затвора като часовник с постоянно пренавита пружина и
първото пълно развиване на тази пружина приличаше повече на унищожение.

Въпреки това, възможно е да се издигнем даже над най-екстремалните обстоятелства в затвора,
както ни учи Ниен Ченг и както самият аз видях в живота на един забележително „успял“ човек
веднъж на Великден в един затвор в Перчман, Мисисипи. След като говорих пред всички затворници,
аз посетих затворниците със смъртна присъда, както правя обикновено. Харесваше ми да преминавам
от една килия до следващата и да разговарям с онези,  които искаха да говорят. Затворниците със
смъртна присъда са недостъпни, нямат редовен живот в затвора и не могат да присъстват на нито едно
от  събитията,  провеждани  там.  Те  са  отчаяно  самотни,  висящи  във  времето,  докато  очакват
валидността  на  техните  молбите  за  помилване  да  изтече  и  ако  не  бъдат  помилвани,  да  бъде
определена датата на екзекуцията. Когато в онзи Великден приближих до една килия, забелязах висок
афро-американец, който седеше край бюро, отрупано с купчина Библии и книги. Той носеше очила и
четеше  една  книга,  но  когато  ме  видя  да  приближавам  той  скочи,  дойде  близо  до  решетката
(Коментар: Сигурно сте виждали по филмите и знаете, че някои от американските затвори представляват
дълъг и широк коридор, от двете страни на който има килии, които откъм коридора са оградени с решетка.
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Д.Пр.)  и с широка усмивка ме поздрави. Каза ми, че името му е Сам, че с вълнение е прочел всичките
ми книги и че е много окуражен от моето служение.

Научих,  че  Сам,  който  беше  силно  вярващ  християнин,  използвал  времето,  докато  очаквал
изпълнението  на  смъртната  му  присъда,  за  да  изучава  теология.  Той  каза,  усмихвайки  се  и
замълчавайки за момент: „Когато изляза от тук...искам да кажа, ако изляза от тук, аз ще проповядвам.
Искам да бъда като вас. Искам да бъда служител на Бога.“

Да,  Сам очакваше да бъде изпълнена смъртната му присъда,  беше затворен в сам в килия с
размери 2 х 3 м., беше извеждан от тази килия ежедневно само да 1 час за да се разходи и да вземе
един душ, но той беше трудолюбив и усърден. Той приличаше на адвокат, който подготвяше защитата
на клиента си пред съда. Знаеше какво точно иска да постигне в живота и усърдно се стремеше към
това. Огледах килията на Сам и разбрах, че за разлика от другите осъдени на смърт затворници той
няма телевизор.  Знаех,  че на затворниците им е разрешено да си купят телевизори от магазина в
затвора. Казах му: „Забелязах, че нямаш телевизор. С радост бих уредил да получиш един телевизор
от супермаркета.“  Той ми отговори:  „Не,  благодаря  Чък,  наистина  съм благодарен за  това,  но  аз
предпочитам да нямам телевизор. Човек може да пропилее много време с тези неща.“ Чакате да бъде
изпълнена смъртната ви присъда,  включено е обратното измерване на времето преди да умрете, а вие
искате продуктивно да използвате всеки час? 

Когато продължихме обиколката си, моят помощник ми каза: „Той беше умопобъркан. Как можа
да откаже това,  което му предложихте?“ Обърнах се към приятеля си и му казах:  „Не,  той беше
единственият разумен човек. Ние сме умопобърканите.“ Сам осъществяваше желанието си да живее
значим живот – даже когато съдиите бяха решили да го осъдят на смърт. Можете да се зарадвате,
защото молбата на Сам за помилване беше удовлетворена. Смъртната му присъда беше заменена с
затвор и той се върна при другите затворници, където употреби по добър начин теологичните книги,
които беше прочел, като разказваше на другите за своите убеждения. Той умря поради заболяване
през 2000 година. Даже зад решетките Сам живя смислен и значим живот.

Рядко чувам хора да говорят за осъществяването на великата американска мечта, свързвайки я с
работенето и поемането на отговорност, всъщност чувам точно обратното. Когато бях юноша, аз си
бях  поставил  за  цел  да  се  издигна  над  нивото  на  скромните  финансови  възможности  на  моите
родители,  да  печеля  добри  пари  и  да  натрупам  достатъчно  богатство,  далече  преди  да  се
пенсионирам. А когато дойде магическият 65-ти рожден ден,  аз се бях отказал от идеята да свия
гнездо в някое слънчево райско кътче и безкрайно да играя голф или да ловя риба.

Животът без никаква работа и задължения не е просто една мечта. Повечето хора в богатия Запад
считат,  че  това  е  тяхно право.  Най-общо казано,  договорите  за  наемане  на  работа  гарантират  на
европейските работници ежегодно 6 седмици отпуска плюс още 6 до 9 допълнителни национални
празници.  Европа  спира  да  работи  през  медец  август;  отпуската  е  най-вълнуващият  период  от
годината. Сумата от часовете през годината, които са отработвани в Германия, Франция и Англия
постоянно намалява. Въпреки че САЩ запазват по-строга работна етика, американците все повече
говорят за свободното време и за почивките, когато оценяват качеството на живота.

Тъй  като  живея  в  едно  красиво  общество  на  пенсионери  във  Флорида,  аз  наблюдавах
устойчивият парад на пенсионирани висши ръководители в бизнеса, които купуват етажи от къщи
или вили с керемидени покриви, оставяйки в миналото врявата и напрежението в бизнеса, грабват
торбите  си  със  стиковете  и  ходят  на  курсове  за  обучение  по  голф.  Виждал  съм  колко  дълго
продължават първоначалните изблици на радост и свобода.  В най-добрият случай – до 6 месеца.
После идва редът на отегчението. Както един лишен от илюзиите си бивш менажер, който попитал
свой приятел: „Трябва ли всеки ден да играя голф?“ Пенсионерите началници започват да изпитват
носталгия за миналото, когато са правели нещо важно и другите са гледали нагоре към тях.

Виждал съм колко изнемощяваща може да бъде липсата на  стимулираща работа. Един приятел,
човек с постижения и талант, престана да работи като адвокат в началото на живота си, с цел да може
заедно със жена си да се наслаждава, обикаляйки и престоявайки по известно време във всяка от
четирите им къщи. Той притежаваше всичко, за постигането на което американската мечта ни казва,
че трябва да живеем, но нямаше нищо значимо за правене. В продължение на 10 години наблюдавах
как той се влошава умствено, емоционално и физически. Наистина вярвам, че стресът от опита му да
изглеждаме нормално в ситуация, когато той нямаше нищо, което да даде, нито имаше нещо, което да
задоволи желанието му за значимост, се превърна в изсмукване на творческите му сили и се достигна
до точката на разрушението. Когато хората останат без работа, на тях им липсва цел и те започват да
корозират като отдавна неизползвана машина или инструмент.

Посещавал съм достатъчен брой възрасти хора в центровете, в които живеят пенсионери  - някои
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хора наричат тези центрове „Светът на безделието“ и съм разбрал, че независимо от това, че често
пъти са нужни, тези центрове са всичко друго, но не и рай. Някои възрастни граждани са открили, че
целта на живота не е безделието, а е да продължаваме да работим, понякога до достигане на 70, 80
или 90-годишна възраст. Кореспондентът Морли Сейфър от телевизионното предаване „60 минути“
заведе своите телевизионни оператори в Ниидам, Масачузетс, където 35 възрастни хора  работеха в
една малка фабрика. Една от тях е 90-годишната Роза Финигам, която продължава да работи по 37
часа всяка седмица. Сейфър я попита защо работи. Тя отговори: „Защото щях да се чувствам отегчена
до смърт просто да седя и да не правя нищо. Освен това, аз цялата щях да се вкоравя; пръстите ми
щяха да се вкочанят. В никакъв случай! Опитах да стоя без работа и на мен това не ми хареса.“  Бил
Фризон пристига на работното си място в 6 часа сутринта, пет дни в седмицата. Той се пенсионирал
на 68-години, но установил, че пенсионирането не е за него, нито за жена му.  „Жена ми не беше
свикнала аз да седя всеки ден  у дома още 8 часа допълнително. Не можех да намеря достатъчно
работа у дома...“ Фризон, който сега е на 83 години, работи във фабриката от 15 години. Собственикът
на фабриката установил, че възрастните служители са много производителни и това позволява на
фабриката да остава много конкурентоспособна. 

После Сейфър повел своя екип по цялата страна,  търсейки подобна история.  Намерил:  един
почти 97-годишен бръснар в Меннинг,  Южна Калифорния; един 87-годишен кмет в Потсдам, Ню
Йорк; един учен, Рей Краист, който все още продължавал да работи по 9 часа всеки ден, 5 дни в
седмицата, на възраст 102 години. Ученият запитал: „Как може това, което правя да бъде считано, че е
работа.  Тя  е  толкова  интересна.  Виж,  виж,  аз  откривам  какво  се  случва.“  Един  от  хората,
интервюирани от Сейфър, обобщил тази тема така: „Хората започнаха да живеят все по-дълго и по-
дълго. И все повече хора осъзнават,  че това, че сте доживели до 60-я или 65-я си рожден ден не
означава,  че  вие  се  намирате  на  „последната  права“  в  житейското  бягане...Миналата  година
средностатистическият пенсионер е изразходвал 43 часа седмично за гледане на телевизия и за много
хора това се превърна в някакъв вид пустош.“

Ако им бъде предоставен шанса, много хора биха избрали да живеят, работейки за „Вита Нийдл
Къмпани“ (Коментар: Основана през 1932 в САЩ за надомно производство на евтини метални, пластмасови
и други изделия, произвеждани основно от пенсионери. Цените на изделията им са много конкурентни. Д.Пр),
а не да живеят в старчески дом. Телевизионното предаване на Сейвър установило е, че чрез работата
интервюираните от тях хора осъществяват самата си природа. Работенето подсилва собственото им
самоуважение  и  усещането им,  че  постигат  нещо.  Работата  ги  прави способни да  приспособяват
живота си към изискванията на човешката природа.

Потребителското ни общество ни учи, че купуването на вещите и насладата от тях ще ни донесе
щастие. Но фактите относно самата ни природа създават едно коренно противоположно твърдение.
Ежедневно на нас  ни се казва,  че  работата  е  необходимо зло и че  безделието – свободата да не
работим и да не произвеждаме – е великата цел на консуматорското общество. Но вътре в себе си ние
знаем, че само по себе си безделието не задоволява. Ако природата ни се нуждае от чувствата за
достойнство и самоуважение, тогава тези нужди могат да бъдат задоволени единствено, когато ние
открием собствената си житейска цел, част от която ще бъде нашата работа и нашите отговорности.
Трябва да използваме дарбите, талантите си и творческите си способности или като вършим някаква
работа  или  като  се  грижим  за  семействата  си  (което  е  голяма  работа).  По  рождение  ние  имаме
способността да работим и намираме голямо задоволство в работата.

Може би сега вие си казвате: „За теб това може да е прекрасно – писателите по рождение са
творци и работата им може да е увлекателна. Но дали това е така за обикновените хора, чиято работа
може да е слугинска и по-голямата част от нея да е тежка и скучна?“ Бизнесменът Хауард Бът Мл.
разказва възхитителната история за свой приятел, който спрял край един гараж, за да ремонтира една
автомобилна гума. Наблюдавал как механикът демонтирал накрайника на главината, после развил с
гаечен ключ болтовете  на  джантата,  после  я  монтирал на  колелото за  демонтиране  на  гумата  от
джантата. Управлявана от механика, машината свалила старата гума от джантата и после поставила
нова гума. След по-малко от 10 минути механикът вече бил монтирал обратно ремонтираното колело
на мястото му и затягал последния болт. И тогава той казал, но не на клиента си, а все едно че говори
на  новата  гума:  „Ето,  още една  добра  работа,  извършена  от  мен.“  А Бът казва  за  този  механик:
„Неговата значимост не се определя от това, че е се занимава със смяната на автомобилни гуми,   а от
добрата работа,  която е  извършил.“  Онзи,  който не е  имал подобно чувство на задоволство от
добрата работа, която е извършил, наистина е имал беден живот. (Коментар: Един мъдър човек е казал:
„Робът се стреми към свободата, а свободният човек – към съвършенството.“ Д.Пр.) Простата фраза на
механика: „Още една добра работа, извършена от мен“ изразява връзката, която всички ние изпитваме
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чрез работата към наистина добрите неща в живота. 
Аз познавам удоволствието от вършенето на рутинни дейности. Тъй като обичам автомобилите,

за мен да измия моята кола и да я намажа с восъчна паста е добро прекарване на времето в събота.
Измивам я с шампоан и вода, изплаквам я, а след това я подсушавам с гюдерия. После често пъти я
мажа с восъчна паста, триейки упорито и продължително, докато се получи блестящ гланц. Когато
свърша някой участък от нея, често пъти се отдръпвам назад, оглеждам я и й се възхищавам, а след
това обработвам следващия участък и повтарям процеса. Изисква се голяма мускулна сила, за да се
пастира цялата кола, но аз считам, че това е необичайно и толкова задоволяващо, все едно че съм
написал добра глава от някоя книга. Когато свърша работата си, често пъти влизам вкъщи, вземам
Пати и я извеждам навън, за да може и тя да се порадва на колата. Работя около колата и я оглеждам
от различни страни, за да видя красотата на й, когато тя блести, огряна от слънчевата светлина.

През последните години имах все по-малко свободно време за  работа в къщи и поради това
възлагах на някой друг да измие и да полира колата. Харесвам колата ми да е чиста. Но когато някой
друг я почиства, аз не я обикалям и не я оглеждам отвсякъде. Не извеждам жена си навън за да я види.
Не получавам някакво особено лично задоволство от нейния блясък. Не се ли чувстваме всички ние
по този начин? Не се ли наслаждаваме от добре свършената си работа, каквато и да е тя? Не всеки от
нас е композитор на прекрасна музика или архитект на красиви сгради, но всички ние сме майстори и
занаятчии. Всички ние оценяваме високо добре свършената си работа. Истинското щастие...се намира
в  осъществяването  на  по-висшата  част  от  природата  ни,  във  формирането  на  живота  ни  и  на
обстоятелствата около нас по такъв начин, че те да отразяват начина, по който ние сме създадени.

Английската писателка Дороти Сейерс често е писала за работата и особено за връзката между
работата  и  християнската  теология.  Казала,  че  работата  е  „естественото  упражняване  и
функциониране на човека – създанието, което е било направено по образа но неговия Създател.“ Тя
обобщила това в следното сбито твърдение: „Работата не е нещо, което правим, за да живеем, а е
нещото, заради което човек живее, за да го прави.“ (Коментар: Още по-кратко: „Ние не работим за
да живеем, а живеем за да работим.“, т.е.  щом живеем – трябва да работим. Д.Пр.)  Сейерс твърди, че
работата е мярката или аршинът, с който се измерва живота на човека и че истинското задоволство на
човека  не  е  толкова  от  самата  работа,  а  от  осъществяването  на  собствената  му  природа  и  от
съзерцаването на съвършенството от него. 

Предполагам, че една от основните причини за нещастието се появява тогава, когато обществото
ни казва едно нещо, а  истинската ни природа ни диктува нещо друго.  В тези случаи ние,  в  най-
буквалният смисъл, не можем да функционираме нормално. Важното нещо, което ще разгледаме по-
късно е, че  трябва да намерим природната подреденост,  не само в нашата работа,  но и във всяка
област от живота. А след като разберем какъв е този природен ред, без въобще да се съобразяваме с
митовете на обществото, ние трябва да подредим живота си в хармония с природния ред.

И така, какво научихме до сега за добрия живот? Дали той е ядене, пиене и да бъдем весели,
живеейки така, все едно че няма да има утрешен ден? Дали добрият живот се състои в безделие,
удоволствие и задоволяване на всяко чувствено желание? Не, истинското щастие се постига не чрез
материалните удобства и чрез задоволяване на апетитите ни.  То се намира в задоволяване на по-
висшата част от нашата природа, във формирането на нашето живеене и условията около нас по такъв
начин, че да съответстват на начина, по който ние сме създадени.

Това никога не може да бъде постигнато във вакуум, в който самотните хора са отделени един от
друг. Тук ние се изправяме пред друг велик мит на нашето общество –  представата, че можем да
живеем живот ЗА и ЧРЕЗ себе си. На истината, която аз открих от мъчителната среща с една от
трагичните личности от Уотъргейт е, че животът никога не може да бъде живян самотно или само за
самите нас. Ние живеем в общество и живеем за другите, независимо от това, което ни казва нашата
култура. Ние не сме, колкото и да им се иска на мнозина, богове сами на себе си.

Глава 9

  Мълчаливо сбогуване

Ние живеем в епохата на лична независимост, която определя, че ние живеем според начините,
които  сами  си  избираме.  Ролята  на  обществото  и  вярванията  на  нашето  общество  –  което  се
потвърждава и от решенията на съда – е да не правят нищо за ограничаване на свободата на нашия
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избор. Както е казал един учен човек, ние живеем в „републиката на господстващото его,“ в което ние
сме освободени от всички ненужни ограничения, с цел да се стремим към онова, в което вярваме,
(каквото и да е то), че то ще ни донесе щастие.

Условията, върху които мъжете и жените основават живота си, често пъти биват разкривани чрез
начина, по който завършва животът им. Тогава как изглежда в своя край животът, който е живян в
стремеж към лично щастие и власт, и какво ни казва той за идеала да живеем живота си, стремейки се
към собствените ни цели? Имах една мъчителна среща с бивш колега от Белия дом, която отговори на
този въпрос по един драматичен начин. Може би политиката е най-подходящата среда, в която можем
да наблюдаваме индивидуализма като най-висшата и най-крайната цел, над която няма нищо друго.
Политиците никога не знаят срещу кого ще се борят по време на следващите избори, поради което те
не могат да имат доверие на никого. Те все повече и повече установяват, че е нужно да пазят в тайна
собственото  си  мнение,  което  може  да  доведе  до  объркваща  изолираност.  Личния  персонал  на
политиците също лавира и се извърта, за да може да заеме някакъв пост, борейки се да получи достъп
до властта и облагите – по-добри заплати, по-просторни кабинети и персонални лимузини с шофьори.
В този свят, в който борбата е „Кой ще бъде на върха?“ никой не сваля защитата си.

Когато  пристигнах  в  Белия  дом,  Брайс  Хорлоу,  приятел,  който  ми  беше  препоръчан  от
Президента Никсън, ми даде следния съвет: „Чък, ти влизаш в най-могъщият офис на света. Но тук
всеки е „прима дона,“  поради това първото нещо, което трябва да запомниш е, че на никой не можеш
да имаш доверие. Когато вървиш по тези коридори, дръж гърба си обърнат към стената.“ По времето
на Никсън в Белия дом стремежът на всички служители беше да  бъдат все по-близо до президента.
Съветът,  който ми даде Хорлоу беше правило за  всички служители. Никой от нас не вярваше на
другите, което донякъде отразяваше личните качества на самия президент, а останалото беше просто
част от самата политика.

Общата атмосфера на недоверие не ми пречеше да се възхищавам на много от хората, с които
работех.  Един  от  тях  беше  Джон  Елричман,  дясната  ръка  на  Никсън  по  вътрешната  политика.
Играчите в конкурентна среда знаят силата на противниците си, а Джон беше страхотно талантлив.
Когато си мисля за него, аз си го представям в неговия просторен кабинет в Белия дом, който се
намираше на горния етаж, точно над Овалния кабинет. Прозорците зад бюрото на Джон гледаха към
южната морава и към Паметника на Вашингтон отвъд нея. Когато влизах там за съвещание с него, аз
изпитвах известно благоговение. Джон притежаваше мощно лично присъствие, изисканост и разум.
Надничащи  зад  очилата,  очите  му  бяха  черни  и  пронизващи.  Говореше  властно.  Беше  твърд,
решителен  и  брилянтен  юрист.  Джон  Елричман  изглеждаше  напълно  подходящ  в  ролята  си  на
помощник на президента. Той и жена му Джийн, интелигентна и самоуверена жена, имаха три деца:
Питър, Джоди и Джен. Джон и Джийн обичаха да посещават светски събития, премиери на пиеси в
театрите,  филми  и  тържествени  вечери,  където  Джон  се  наслаждаваше,  когато  името  му  беше
споменавано и получаваше аплодисментите на присъстващите. Той, заедно с Боб Холдеман и Хенри
Кисинджър оформяха могъщия триумфират,  който пазеше вратата на Овалния кабинет.  Елричман
имаше склонността да е досаден и често пъти беше самотният глас на разума сред екипа на Никсън.
Докато  другите  бяха  готови  прибързано  да  вземат  решение,  Джон  често  виждаше  мъдрост  в
настоятелните мнения, изрича от най-различни хора. Той винаги успяваше да остава спокоен и да
мисли ясно в критичните ситуации.

Намирах, че Джон е един от най-приятните хора, с които трябваше да работя в администрацията.
Беше колегиален и снизходителен. Юридическото мислене и на двама ни си схождаше. Но се оказа, че
Джон е сляп за белята с водопроводчиците до момента, когато тя влезе в съда. Президентът възложи
на  Елричман  и  на  Кисинджър  да  отговарят  за  „водопроводчиците,“  които  трябваше  да  спрат
изтичането  на  правителствени  документи  към  медиите.  На  свои  ред  двамата  делегираха  тази
отговорност на двама свои заместници, Еджил „Бъд“ Кро и Дейвид Йънг. Една от големите вреди,
която историята направи беше да обвини,  че само Елричман е виновен за  това,  което се случи с
водопроводчиците; истината е, че и други хора също са виновни за това. Джон направи една серия от
необяснени и лоши решения относно Уотъргейт. По времето на целия скандал единственият писмен
документ, който въобще беше намерен, с който се одобряваше незаконното действие – проникването в
офиса на психиатъра на Елзберг – беше подписан от Джон. 

Джон притежаваше непоколебимост, влияние и волята да взема решение. Но аз не мисля, че той
осъзнаваше, че същите качества, които го превърнаха във велик човек, могат и да ускорят неговия
провал.  (Коментар: Много вярно заключение. „Който е свикнал да работи само с чук си мисли, че всеки
проблем е гвоздей, който може да бъда решен с удар по главата.“ С каквото разполагаш – това използваш.
Д.Пр.) Като ревностен християнин-сциентолог той вярваше, подобно на Кро, за когото говорихме по-
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рано,  че  реалността  се  състои  от  това,  което  ние  си  мислим  за  нея  (Коментар:  Християните-
сциентолози не вярват, че реалността е такава, каквато е и че тя съществува вън и независимо от нас.
Д.Пр.) и че ние можем да избегнем негативните последствия от делата си чрез промяна на мисленето
си. Боб Холдеман, шефът на администрацията на Президента, също беше  ревностен християнин-
сциентолог. Тези мъже не вярваха съществуване на злото в реалността – нито че то съществува
като разрушителна сила вътре във всяко човешко сърце. Мисля си, че това може би ги накара да
вярват, че прикриването на престъплението ще се окаже успешно. Мислеха си, че реалността можеше
да бъде това, в което те избраха да я преобразят.

По време на изслушванията по делото Уотъргейт Елричман лоялно защитаваше администрацията
на  Никсън,  като  се  държеше  предизвикателно  към  следователите  от  комисията  на  Ървин,  която
разследваше  Уотъргейт.  Той  се  прояви  като  критичен  и  защитаващ,  което  беше  коренно
противоположно от  неговото обичайно поведение.  Странното е,  че  Боб Холдеман,  чийто стил на
поведение в Белия дом наподобяваше стилът на чистокръвно куче от породата „Доберман пинчер,“ се
опитваше да умилостиви комисията. 

Когато дойде денят, в който Президентът Никсън трябваше да уволни Джон Елричман, Джон
задал най-мъчителният и откровен въпрос: „Г-н Президент, моля ви за една услуга, искам да знам
какво да кажа на децата си.“ Аз прекрасно знам какво е тревожело Елричман. Той беше успешен
политик  и  никога  не  би могъл да  каже на  семейството си,  че  е  бил уволнен.  Той беше дълбоко
наранен. Мисля си, че в този момент той реши някой ден да изчисти името си. 

През времето, когато Джон Елричман беше разпитван в съда за ролята му в Уотъргейт, неговия
живот започна да се разнищва. Той беше имал една любовна афера, която на времето беше добре
разгласена в медиите и това доведе до разпадането на приказно изглеждащия му брак с Джийн. Тази
афера беше толкова несъвместима с характера на Джон, че аз стигнах до извода, че той се пречупва
под огромния натиск на Уотъргейт. Както Елричман, така и Холдеман бяха осъдени за действията им
свързани с Уотъргейт. Освен това Джон беше признат за виновен за ролята в делото Елзберг. Джон
отиде в затвора, където престоя 18 месеца от своята присъда във федералния затвора Суифт, намиращ
се южно от Сафорд, Аризона. 

Аз харесвах Джон и исках да поддържам връзка с него. Написах му писмо от затвора и после му
писах отново,  след като излязох от затвора,  но усетих горчивина в отговорите му.  Никога не съм
свидетелствал  в  съда  директно  против  Джон,  но  в  свидетелските  си  показания  за  Уотъргейт бях
честен относно това, което знаех за неговата роля. Освен това бях препоръчал да бъде изслушан и
Хауард Хънт – един от хората, които проникнаха в Уотъргейт - за да бъде разпитан за Джон. Не съм
сигурен, дали той въобще ми прости за това.

След като излезе от затвора, Елричман написа няколко книги: „Свидетел на властта: годините на
Никсън“ и две хубави романи, „Цялата истина“ и „Китайската карта.“ Написах му писма, за да го
поздравя за работите му и той ми отговори с по едно кратко писмо. Те бяха достатъчно приятелски, но
в публичните си коментари за мен горчивината остана. Чудех се, дали това се дължи на факта, че аз
станах християнин и започнах да живея моя нов живот, а той изглеждаше привързан към миналото.

Накрая Джон отново се ожени и се  премести да живее в  Ню Мексико,  където аз и Пати го
посетихме през  1984.  Той живееше на един планински склон в красива  къща в испански стил с
вътрешен двор, облицован с огромни каменни плочи, откъдето се виждаха хълмовете по-надолу. Беше
си оставил брада и се беше облякъл твърде небрежно, даже за бохем. Строго официално облеченият
политик се беше превърнал в миловиден и замечтан писател. Видяхме се с младата му жена, с която
имаха син, Майкъл. Джон много обичаше сина си и по-късно го описваше като приятел на своята
душа. Изглеждаше, че Джон отново е подредил живота си. Неговата стара доминираща самоличност
със сигурност се изяви по време на нашето посещение.

Аз току-що бях отпечатал третата си книга „Да обичаме Бога“ и му подарих едно копие. Той
каза:  „Ха,  обичащият  Бог.  Точно  от  това  се  нуждаем,  от  обичащ  Бог.“  (Коментар:  На  английски
заглавието е „Loving God“ и то може да бъде преведе като „Да обичаме Бога“ или „Любящият Бог.“ Д.Пр.)
А аз му казах: „Не. Имам предвид точно обратното - нашата любов към Бога, а не Божията обич към
нас.“

Книгата, която той ми даде сигнализираше, че въпреки новия си живот, Джон продължаваше да
има открити рани от миналото. За кратко време изгубих връзката си с Джон; после, в края на 1990-те
чух, че той се преместил да живее в Атланта и че вторият му брак се е разпаднал. Към онзи момент
той вече се беше оженил отново, този път за жена, която беше собственичка на ресторант. Скоро след
като научих какво е станало с Джон, аз прочетох едно интервю, в което той изглежда, че хвърляше
голяма  част  от  вината  за  Уотъргейт  върху мен.  Той  беше  казал:  „Никой  на  онова  съвещание  не
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направи  нищо  относно  Бруукингс.  Накрая  Никсън  намери  някой,  която  козирува  пръв  и  после
произнесе присъдата – Чарлз Колсън.“ Скоро след това продуцентът на филма, който щеше да се
снима  за  Уотъргейт  ми  се  обади  по  телефона,  за  да  ме  попита,  дали  бих  се  съгласил  да  бъда
интервюиран и заснет, и видеото да бъде включено във филма, който Джон подготвяше. Отказах да
дам интервюто, защото исках да оставя Уотъргейт в миналото. Тогава Джон лично ми се обади. На
него сигурно му е било трудно да се реши да ми се обади, защото беше сигурен, че твърдението, което
беше изрекъл в интервюто, ме е ядосало твърде много. Ние разговаряхме. Той ми разказа колко е
важен за  него  този филм.  Той гледаше на филма като на  окончателно становище за  Уотъргейт и
изглеждаше, че това се е превърнало в най-важното нещо в живота му. Сега разбирам, че той искаше
този филм да послужи като негово реабилитиране и завещание. Джон обеща да се отнесе честно към
мен и да не е ненужно критичен. Той наистина настояваше много, с цел да ме убеди да стана част от
филма. Опитвайки се да възстановя отношенията си с него, аз се съгласих да дам интервюто.

Отлетях  в  Атланта  за  заснемането.  Човекът,  който  финансираше  филма  ме  посрещна   на
летището и ме отведе в Международния университет, където направих запис, който продължи повече
от  2  часа.  След  интервюто  Елричман  и  аз  прекарахме  известно  време  в  посещения.  Той  беше
оптимист  за  живота  си.  Вярваше,  че  е  намерил  истинската  любов  в  третата  си  жена,  Керин.
Изпитваше голямо удоволствие в нейния ресторант. Двамата току-що се бяха върнали от полуостров
Байа, където бяха наблюдавали китове по време на тяхната ежегодна миграция. Той каза: „Докато
наблюдавах тези китове, аз преживях нещо, което никога не се е случвало в живота ми. Мога само да
го  опиша  като  духовно  преживяване.“  Опитах  се  да  говоря  за  неговия  духовен  глад  и  казах:
„Природата може да е удивително нещо. Небесата прогласяват славата на Бога. Но Джон, Бог е този
който е източникът на истинската духовност. В сърцето на всеки човек има вакуум, който е оформен
от Бога...“ После продължих да говоря и му разказах за моята християнска вяра и за промяната, която
тя направи в моя живот. Той каза: Ние трябва отново да се срещнем. Наистина искам отново да си
говорим за това.“ Въпреки че той отлагаше, аз усещах, че той ме слушаше. 

Накрая филмът пострада от желанието на Джон да очисти себе си. Филмът беше неговата защита
и поради това той не можеше изцяло да бъде приет като истина. Джон продължаваше да се опитва да
премахне това, което вече беше направено и прошката, която той може би очакваше да получи, не
можеше  да  бъде  намерена  в  отговора  на  публиката  към  филма.  По  някакъв  начин  филмът  беше
упражнение на гордостта – на желанието на Джон да префасонира опетнената си репутация. 

Ако човешкото достойнство е резултат от прегръщането на истината, ценността на изкуството
идва  от  изобразяването  на  истината.  Всеки  опит  да  се  манипулира  истината  за  да  се  постигнат
фалшиви цели, винаги произвежда нещо некачествено. През лятото на 1998 по телефона ми се обади
Патриция Толмидж, приятелка на Джон и с обезумял глас ми каза: „Джон Елричман е сериозно болен.
Той няма много приятели и семейството му не е тук. Аз се опитвам да се грижа за него. Можете ли да
дойдете да го видите?“ Патриция беше проявила интерес към Джон след като двамата се срещнали на
някакво парти.  Джон не я обвинявал заради това,  че бившият й доведен баща, сенаторът Херман
Толмидж беше един от неговите следователи в комисията Ървин, която разследваше Уотъргейт. Чак
тогава научих, че третата жена на Джон го е напуснала. Освен това знаех, че децата му живееха на
Западното крайбрежие. (Коментар: Което означава на 3-4000 км от  баща им. Д.Пр.) 

Отидох до Атланта да видя Джон в частната болница, където се намираше. Условията в нея бяха
коренно различни от неговата великолепна къща на планинския склон в Ню Мексико. Патриция ме
посрещна и след това отиде в стаята на Джон, за да го подготви за моето посещение. Той страдаше от
бъбречна  недостатъчност,  причинена  от  диабет.  Когато  влязох  в  стаята  му,  аз  видях  че  този  в
миналото  силен,  внушителен  и  виден  човек,  сега  седеше  в  инвалидна  количка,  беше  облечен  в
плетена  вълнена  жилетка,  а  върху  коленете  му  имаше  одеяло.  Беше  малко  над  70-годишен,  но
здравето му беше погубено. Беше отслабнал с около 25 кг и кожата на лицето му висеше в отпуснати
гънки. Брадата му беше рошава.  Внезапно почувствах прилив на състрадание към Джон. Никсън го
беше предал. Джон беше загубил властта си, беше изпаднал в немилост и беше изпратен в затвора.
Жените, които беше обичал, вече не бяха до него. Даже децата му не бяха там. Този мъж, който някога
беше приеман от най-могъщите хора на света, чиито желания се превръщаха в заповеди за стотици
хора около него, сега беше безнадеждно болен и практически изоставен. Неговият свят се беше свил
като шагренова кожа от офиса му над Овалния кабинет до жалката обстановка в тази частна болница
за лекуване на самотни хора. 

Двамата разговаряхме дълго. Попитах го за децата му, като избягнах темата за третата му жена.
Разказах му с какво се занимавам и  му обясних, че моята вяра ме мотивира и придава смисъл на
живота ми. Той ме погледна със същото замечтано изражение, което много пъти бях виждал преди
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това.  След  това  зениците  на  очите  му  се  свиха  и  светлината  в  тях  изчезна.  Внезапно  ми  каза:
„Докторът ми каза, че с една малка инжекция с морфин той може да изведе от тук.  Няма да има
никаква болка. Аз просто ще заспя. Никой вече не се интересува за мен. Защо трябва да оставам жив?
Кажи ми. Защо трябва да оставам жив?“ Думите му идваха към мен бавно и апатично, все едно че той
вече се беше примирил със съдбата си. 

Студени тръпки ме побиха. Той беше сериозен и аз исках да му дам най-добрия отговор на който
бях способен. Борех се да подбера внимателно думите си. Животът му може би зависеше от това,
което щях да кажа. Казах на Джон, че животът му не принадлежи на него, а е дар от Бога. Уверих го,
че животът му е бил създаден по самия образ на Бога, което му придава едно вродено достойнство,
което не се влияе от обстоятелствата. Напомних му, че заради децата си той трябва да се грижи за
собствения си живот. Ако сложи край на живота си, така той създава един ужасен пример за тях.
Казах му,  че той интимно би могъл да опознае своя Създател за времето, което му е останало да
живее, че би могъл да има връзка в Бога и даже да изживее радост, въпреки страданието.

Не знам точно какъв ефект имаха моите думи, но той не поиска свръх доза морфин.  Патриция
Толмидж ми каза по-късно, че моят довод за лошия пример, който той би дал на децата си, ако се
самоубие наистина е  имал ефект.  Посетих Джон още веднъж,  преди да  чуя  от  Патриция,  че  той
умирал.  В началото на 1999 Джон решил са бъде изключен апарата,  който извършва диализата и
замества бъбреците му.  Децата му дошли край леглото му и се сбогували с него. Патриция ми се
обади за да ме попита, дали бих отишъл за да се моля за него, преди да умре. В онзи момент аз точно
се възстановявах от сериозно заболяване от грип и моят лекар ми нареди да не излизам от дома. Освен
това не исках да заразя Джон и поради това помолих един близък приятел и член на управителния
съвет на нашата фондация, Пат Макмилан, да посети Джон и да му помогне с каквото може. Пат казал
още веднъж на Джон за обичта на Христос и се молил за него. Джон не казал нищо, а само гледал и
кимал с глава. Аз се надявам и вярвам, че и той също се е молил. Джон Елричман умря в денят на Св.
Валентин,  14.02.1999.  За  човекът,  който  някога  притежаваше  огромна  власт  нямаше  никакво
погребение.  Никой  не  дойде  да  скърби  за  него.  Джон  беше  казал  на  Патриция,  че  иска  „тихо
сбогуване.“ Тялото му беше кремирано и пепелта му беше изпратена на синът му Питър.

Последните години на Джон Елричман представят една притча за начинът,  по който личната
независимост се превръща в кошмар.  Ако живеем за себе си и се грижим само за собственото си
щастие, тогава защо някой друг би трябвало да се погрижи, когато щастието ни се превърне в болест
и мъка? И защо ние би трябвало да продължаваме да се грижим за живота си в такива обстоятелства?
Логиката на индивидуализма,  на  живеенето на живот,  фокусиран в самоусъвършенстването и на
личната защита в края на краищата – и това е парадоксалното – е самоубийствена. Ако принадлежим
само на себе си, тогава смъртта е единственото разрешение, когато установим, че животът е твърде
тежък товар. В края на краищата логиката на индивидуализма, на  живеенето на живот, фокусиран в
самоусъвършенстването и на личната защита – и това е парадоксалното – е самоубийствена. Но нещо
ни казва, че това е погрешено. Много погрешно. Поради това логиката на самоусъвършенстването,
самоуправлението и самоунищожението на живота също трябва да е погрешна.

На какво ни учи историята на Елричман? Джон израсъл в религиозна традиция, която вярвала, че
грехът и злото не съществуват, че те са само илюзии на умовете ни. Той живял живота си блажено в
тази система от вярвания, докато не се сблъскал със злото вътре в себе си и се наложило да го вземе
предвид в сметките си. Но неговият начин на мислене не предоставял методи за такова пресмятане.
Как може човек да пресметне една илюзия? Единственият начин е да се опита да докаже, че това,
което другите хора вярват че е реалност, всъщност въобще не е реалност. Вярвам, че това е причината,
поради която Джон се опитваше толкова упорито да защити себе си чрез  писането на книги и с
неговия филм. Той можа да се опита, но просто не можа да докаже, че е не е било така. Той просто
беше  въвлечен  в  един  безкраен  кръг  от  самовманячаване  и  едно  трагично  самоунищожение.
Историята  на  Джон  ми  припомня  една  молитва,  която  понякога  е  приписвана  на  Св.  Августин:
„Господи, пази ме от страстта на самозащитата.“ 

Джон Елричман не само че не можа да намери прошка за себе си, но не можа да прости и на
другите хора,  което означава,  че  той трябваше да носи греховете на другите хора до смъртта си.
Неговата система на вярвания подсилвала при всеки обрат гордостта, от която всички ние страдаме –
желанието да бъдем бог сам на себе си. Обратът при финалното завиване в живота на Джон показа, че
когато се опитваме сами да създаваме собствения си живот и собствената си реалност, ние поставяме
себе си в  неизгодно положение спрямо самата  житейска реалност.  Всички знаеха,  че  Елричман е
замесен в мръсотията. Всички знаеха, че и другите хора са допринесли за тази мръсотия.  Джон не
можа да прости собствените си грешки и не можа да прости грешките на другите. Поради това накрая
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не му беше останало нищо друго, освен собствените му илюзии.
Живеенето на добрия живот започва с изваждането на показ и осъзнаването на великите лъжи на

съвременния живот. Оценката ми може да звучи жестоко и може да изглежда като изречена от човек,
който който счита себе си за праведен. В края на краищата, аз съумях да оцелея след Уотъргейт, а
Елричман е един от онези, които не съумяха. Но бързам да кажа, че аз не се различавам от Джон. И аз
самия бях изпълнен със същите желания за самозащитата, която накрая го унищожи.  Всъщност, през
първите 2 години след Уотъргейт аз събрах огромна папка с информация, опитвайки се да твърдя, че и
ЦРУ участваше в провала на президенството на Никсън. Бях стигнал до положението да осъзная, че
някои  от  нещата,  които  бях  направил  бяха  погрешни  и  отчаяно  исках  да  възстановя  добрата  си
репутация. 

Важната разлика между Джон Елричман и мен беше не в това, че аз бях по-добър човек от Джон.
Аз не бях по-добър. Нито пък сега съм по-добър. Единствената разлика е Божията милост. Чисто и
просто. Божията намеса беше тази, която ме направи способен да намеря прошката и мира. Тук се
срещаме отново с два от великите парадокси: единият от тях е: Трябва да разберем злото в себе си,
преди да можем истински да прегърнем доброто в живота; а другият парадокс е:  Ние трябва да
загубим живота си, за да го спасим.

Свръх  индивидуализмът  –  независимо  дали  се  проявява  в  блясъка  на  прожекторите  пред
публиката  или  в  сенките  на  частния  живот  –  води  до  самота,  изолация  и  отчаяние.  Личната
независимост изглежда привлекателна в началото, но той не върви с предупреждаващ етикет, на който
има списък от последствията от този вид живеене. Живеенето на добрия живот започва с изваждането
на показ и осъзнаването на великите лъжи на съвременния живот. Личната независимост, която е на
такава почит сега, се намира на първо място в този списък на  великите лъжи на съвременния живот.

Глава 10

   Правилно или грешно е да се стремя към моето щастие?

Алберт Камю, френският философ-екзистенциалист (Коментар:Екзистенциализмът е философско
течение от края на 19 и на 20-я век. Видни негови представители са Киркегаард, Достоевски, Сартр, Ницше.
Според тях философското мислене започва с изследването на мислите, делата, чувствата и начина на живот
на човека.  Д.Пр.),  чийто книги се четяха най-много в американските университетски градчета през
1960-те казваше, че самоубийството е първият философски въпрос. На пръв поглед това звучи като
нещо, което един френски философ би казал. Но това е въпрос от реалния живот; това е въпросът,
който ми зададе и Джон Елричман. Какво е доброто в живота? Ако ние не можем повече да намерим
нищо добро в него, тогава защо да не го прекратим?

Преди да намерим добрия живот, ние трябва да намерим какво е доброто в самия живот. Защо
повечето от нас се държат здраво за живота, особено в светлината на злото и страданията в този свят?
Това е въпрос, на който трябва да отговори всеки човек, който търси истината. Начинът, по който се
отговаряме на този въпрос определя и нашето мнение.

Убеден съм, че Джон Елричман зададе този въпрос в онова отчаяно състояние на разума си,
защото считаше, че живота му си е лично негов и че той може да прави с този живот каквото си
поиска. Той си мислеше, че има абсолютното право да формулира себе си. Поради това той си беше
поставил за цел да стане велик човек и в много отношения постигна тази цел. Преди да намерим
добрия живот, ние трябва да намерим какво е доброто в самия живот.

Но когато хората си поставят за цел да станат велики, реалността има жесток начин, чрез който
им разкрива техните ограничени възможности.  Величието твърди, че хората по света трябва да се
съгласяват с мнението на претендента за величие. А когато отношението на обществото се обърне
против великите мъже и жени, тяхната гордост изисква те да се защитават.  Великите хора,  които
непреклонно упорстват да вървят по пътя си, накрая се отчуждават не само от своите врагове, но и от
своите  приятели  и  даже  от  членовете  на  своите  семейства.  Ето,  това  беше  трагедията  на  Джон
Елричман.  Той  се  превърна  в  отшелник,  който  живееше  на  острова  на  своята  собствена
непоколебимост. Представата, че можем сами да определяме живота си – че можем да избираме да
живеем според нашите собствени правила – много рядко е представяна в тази негативна светлина.
(Коментар:  Авторът  казва,  че  съвременната  култура  (може  би  умишлено)  не  ни  говори  за  опасните
последици за самите нас от този начин на мислене. Д.Пр.) Всъщност, постмодерното общество ни казва,
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че най-висшата цел на живота е личната независимост – да бъдем освободени от всички ограничения,
да сме свободни да се стремим към своето собствено щастие. В резултат от това, сега управляват
насладата и личното удоволствие.  Нашата култура ни казва, че ние сами сме способни да направим
себе си щастливи, че животът означава да открием какво всъщност наистина искаме и след това да не
позволяваме на нищо да ни отклони от начина за постигането на желанията на сърцето ни.

Филмът „Часовете,“ който е носител на наградата „Оскар,“ представя точно тази гледна точка.
Изработеният върху романа със същото име на Майкъл Кънингам, който  е носител на наградата
„Пулицър,“ многопластовият филм разтваря завесата, за да видим пресечната точка в живота на три
жени, които са живели в три различни епохи. Филмът показва Виржиния Уулф (ролята е изпълнявана
от Никол Кидман) през 1923, когато тя започва да пише романът „Г-жа Делоуей.“ Виждаме и Лаура
Браун (ролята изпълнява Джулиян Моор), бременна домакиня в Лос Анджелис през 1950-те, която
чете  романът „Г-жа Делоуей,“ докато пече торта за рождения ден на съпруга си. В съвременният
Манхатан 45-годишната Клариса Вохън (ролята изпълнявана от Мерил Стрип) е организирала парти в
чест на поета-гей Ричард Браун (ролята изпълнявана от Ед Хорис), бивш неин любовник, който я
наричал с прякора „г-жа Делоуей“ по време на тяхната кратка любовна връзка в колежа. Всяка от
жените трябва да отговори на въпроса „Кое е доброто нещо в живота?“ Понеже Виржиния Уулф
страда от заблуди и съкрушителна депресия, нейният съпруг Леонард Уулф я премества от Лондон в
едно предградие, Ричмонд, вярвайки, че по-тихият живот ще се отрази добре на емоционалното й
състояние.  Когато Виржиния започнала да пише „Г-жа Делоуей,“ тя  установила че й е трудно да
понася спокойствието.  Изпаднала в паника,  тя излязла от къщи, отишла до трамвайната спирка и
избягала в Лондон за да се разсее. Когато открил липсата й, съпругът й се втурнал към трамвайната
спирка за да я намери, защото се страхувал, че тя ще се превъзбуди в града и ще извърши някаква
глупава постъпка. Тя вече два пъти се опитвала да се самоубие.

Когато открива жена си на ж.п. гарата, Леонард я умолява да се върне у дома. Тя се съпротивлява
и  гласно  изразява  отчаянието  си.  Говорейки  за  болестта  си  и  за  промените  които  предизвикала,
Виржиния казва „Моят живот беше откраднат от мен. Аз живея в предградие, в което не искам да
живея.“ Тя признава, че отчаяно се нуждае от връщане обратно в Лондон. „Това е мое право; това е
право на всеки човек...Даже най-нищожният пациент, да, даже на най-ниско поставеният е позволено
да каже нещо по отношение на предписаното му лечение.“ По този начин тя защитава своето човешко
право...“Но ако трябва да избирам дали да живея в Ричмонд или да умра, аз избирам да умра.“

Филмът изобразява всичките си действащи лица в подобно затруднено положение: Всеки един
от  тях  е  принуден  да  избере  кое  нещо  ще  направи  щастлив  него  или  нея,  независимо  от
последствията. Когато Клариса Вохън се опитва да каже на дъщеря си какво означава да се живее, тя
обяснява,  че  когато  е  с  Ричард,  тя  чувства,  че  живее.  А когато  не  е  с  него,  животът й  изглежда
незначителен и глупав. Майката бързо осъзнава, че току-що казаните й думи обезценяват връзката на
дъщеря й с нейната лесбийска партньорка, поради което се опитва да прикрие нетактичността си. Тя
започва да говори, че иска да каже, че най-щастливият й момент, моментът изпълнен с най-великата
възможност,  се  е  случил  по  време  на  любовната  й  връзка  с  Ричард.  Тя  тъжно  си  припомня  как
десетилетия преди излязла от една стара къща на Кейп Код на плажа. Ричард се доближил до нея,
целунал  я  по  рамото и  казал:  „Добро утро,  г-жо  Делоуей.“   Клариса  казва:  „Спомням си,  че  си
помислих: „Значи, това е началото на щастието. Ето от къде започва то. И разбира се, винаги ще има
повече.  Никога не ми беше хрумвало,  че това не беше началото.  Това беше щастието.  Това беше
моментът  –  точно  тогава.“  Подобно  на  Виржиния  Уулф,  Клариса  дефинираше  своя  любов  чрез
нейните  избори,  а  тези  избори  бяха  мотивирани  от  нейните  нужди  да   отглежда  „съвършени
моменти.“  Тези  моменти  придаваха  стойност  на  живота  й.  Обаче  даже  Клариса  подозираше,  че
нейните  времена  на  велико  щастие  са  свършили  и  че  на  нея  са  й  останали  само  остатъци  чрез
грижите, които тя оказва за Ричард, който умира от спин.

Клариса и Ричард се налага да разговарят така,  както аз разговарях с Джон Елричман. (Тази
сцена между двама прекрасни актьори, Мерил Стрип и Ед Хорис е кулминацията на филма.) Докато
Клариса  е  заета  през  деня,  може би,  защото се  подготвя да партито,  което организира  в  чест на
Ричард,  самият Ричард си  прави равносметка,  дали иска  да  продължи да  живее.  Когато Клариса
пристига следобед за да му помогне да се облече, тя установява, че Ричард разхвърля всичко около
себе си и си проправя път, за да стигне до прозореца. Докато отваря прозореца и сяда на перваза, той
казва на Клариса, че според него е продължил да живее единствено, за да й достави удоволствие и я
пита дали ще се ядоса, ако той умре. Тя му припомня, че докторите са му казали, че може да живее
още години. Моли го да живее. „Това е нещото, което хората правят. Те остават живи заради един друг.
Ти все още ще имаш добри дни...Ти знаеш, че ще имаш.“ Той протестира: „Всъщност не. Искам да
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кажа, че е прекрасно, че ти казваш това, но то всъщност не е вярно.“ После моли Клариса да му
разкаже нещо, което й се е случило през деня. 

Отчаяно опитвайки се да не му позволи да скочи, тя разказва колко свежа е била сутринта. Той
веднага  свързва  нейната  мисъл  с  онзи  момент,  когато  двамата  са  били  щастливи  заедно  –  онзи
прекрасен момент на плажа в Кейп Код. „Аз бях 19-годишен и никога не бях виждал нещо, което да е
толкова красиво. Ти излизаш през стъклената врата в ранната утрин, все още сънлива. Това не е ли
странно? Това е най-обичаен момент в живота на всеки човек.“ 

Но припомнянето на този необичайна красота на обикновената утрин не е достатъчно, за  да
убеди Ричард да се изправи пред многото трудни часове, които неговото заболяване ще го принуди да
понесе. Той се обръща към Клариса и казва: „Ти беше толкова добра към мен, г-жо Делоуей. Обичам
те. Не мисля, че двама души са можели да бъдат по-щастливи, отколкото бяхме ние.“ После скача през
прозореца. Щастието на прекрасния момент не е достатъчно.

Когато Клариса организира погребението на Ричард, тя се обажда на майка му, която идва в Ню
Йорк. Оказва се, че неговата майка е Лаура Браун, домакинята от Лос Анджелис. Ние научаваме, че
Лаура също е трябвало да даде отговор на въпроса дали живота си заслужава да бъде живян. Филмът
ни я показва заключена в една хотелска стая с книгата „г-жа Делоуей“ и с една смъртоносна доза
приспивателни хапчета. Тя чувства, че животът й я задушава. Накрая решава да не се самоубие и
изоставя семейството си, без да остави никакво обяснение. Лесбийската целувка, с която се целува с
една  от  съседките  й  пред  очите  на  малкото  й  момче  Ричард  е  имала  за  цел  да  обясни  нейното
нещастие. Клариса Вохън знае, че решението на Лаура Браун да изостави семейството си е наранило
дълбоко Ричард, който считал, че майка му е чудовище. Вследствие на това, Клариса посреща Лаура у
дома си доста хладно и подозрително. След като признава, че е изоставила семейството си, Лаура
казва: „Аз изоставих двете си деца. Казват, че това е най-лошото, което една майка може да направи.“
Казвайки това, те започва да плаче, колебаейки се дали да признае вината си или да се опита да се
оправдае.  Какво  означава  да  съжаляваш,  когато  нямаш  никакъв  избор?  Това  е,  което  можеш  да
понесеш. И така е. Никой няма да ми прости. Това беше смърт. Аз избрах живота.“ 

Филмът  подсказва,  че  на  Лаура  й  е  било простено или поне  е  била  приета,  когато  Джулия,
дъщерята на Клариса е прегръща за лека нощ. Филмът не знае да има друга морална норма, освен
търсенето  на  нашето  лично  щастие  и  ако  за  постигането  на  това  Лаура  е  трябвало  да  изостави
семейството си, тя не само е имала право да го направи, но е и доказала своето благородство с това, че
е направила това усилие. Филмът намеква, че Ричард просто погрешно е разбрал своята майка. Тя
всъщност  не  е  направила  нищо лошо.  Давайки  оценка  за  филма,  феминистката  Глория  Стийнем
коментира  смъртта  на  Виржиния  Уулф,  която е  показана  в  края  на  филма по драматичен начин.
Стийнем казва, че самоубийството на Уулф е „радикален акт на самоосвобождаване.“ Много хора
биха биха оценили по същия начин и самоубийството на Ричард Браун и начинът, по който Лаура
Браун  е изоставила семейството си - радикален акт на самоосвобождаване.  Лаура Браун казва: „Това
е, което можеш да понесеш. И така е.“ Същото нещо може да се каже и по друг начин: „Правилно или
грешно е да се стремя към моето щастие?“ Посланието на филма (а може би и посланието на нашата
култура) е, че ние живеем за да достигнем до своето щастие, но ако то вече не е достижимо, ние сме
свободни да сложим край на живота си.  В края на краищата, това е върховният израз на човешката
независимост. Това е моят живот и аз ще правя с него каквото ми е угодно. 

Хората,  които  подкрепят  тази  гледна  точка  биха  казали,  че  аз  дадох  лош  съвет  на  Джон
Елричман. Те биха казали, че аз не само че не трябваше да го окуражавам да живее този живот, а би
трябвало – като морален дълг – да направя всичко възможно за да се уверя, че неговия доктор ще
разпореди на Джон да му бъде инжектирана свръх дозата морфин колкото се може по-бързо. Ако си
мислите, че преувеличавам, спомнете си колко филми и предавания по телевизията показват някоя
храбра или благородна сестра, или друг загрижен човек, които помагат на умиращия пациент да се
самоубие. Дали някои от тези герои някога са били показвани по друг начин, освен като герои?

Силата на филма „Часовете“ се намира в неговата безстрашна привързаност към собствената му
гледна точка: Намирането на собственото ни щастие е всичко, заради което си заслужава да се живее
този живот. Но артистите, които участват в създаването на тази филм са твърде добри артисти и не си
позволяват да принудят реалността да се приспособи изцяло към тази гледна точка. Във филма те
изразяват  твърде  много  от  реалността  и  правейки  това,  радикално подкопават  тази  гледна  точка.
Иронията се състои в това, че никой от героите в този филм не е щастлив. Въпреки възхвалата, която
получи от много критици,  филмът се оказа само скромен победител според критерия на броя на
зрителите,  защото той е  покана  към потиснатост.  Само ако сте  любител на  мъката,  която смазва
разума мъка, вие бихте желали да гледате този филм. Поради това въпросът става следния: „Защо
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живеенето за себе си се превръща в сигурно предписание да станем депресирани и вероятно – са се
самоубием?“

Реалността ни предоставя две указатели, че личното щастие никога не трябва да се превръща в
крайната цел в живота ни.  Първо, личното щастие е свързано с вашите собствени емоции. Аз съм
имал много „съвършени моменти“ в живота си. Вероятно и вие също сте имали такива моменти. Но аз
съм  имал  и  много  повече  на  брой  обикновени  моменти,  а  съм  понасял  и  часове  на  дълбоко
обезкуражение  и  потиснатост,  каквито  всички  ние  имаме.  Ние  живеем  в  много  стресиращ  свят.
Самото гледнете на вечерните новини може да ви потисне. Подложени сме на влиянието на всякакви
видове натиск и страх – терористи и луди хора, които отвличат деца по улиците. Стресът уврежда не
само емоциите, но и здравето ни. Ние ставаме несигурни, нестабилни и депресирани. Разболяваме се
от  болести,  причинявани  от  стреса.  Следователно,  ако  животът  има  стойност  само  когато  сме
щастливи,  само  когато  изживяваме  „съвършени  моменти,“  ние  вървим  по  пътя  към  дълбокото
разочарование или към начинът на мислене, изобразен във филма „Часовете.“ Второ, има нещо, което
ни казва, че е грешка да купуваме нашето щастие за сметка на другите хора. Обаче силите в културата
и собствения ни егоизъм са толкова мощни, когато ни учат да забравяме за всички останали хора, че
ние по принцип ставаме разсеяни относно това, което причиняваме на другите хора.

Разбрах това по време на едно парти, организирано в един луксозен дом на брега на океана в
Naples, Флорида (Коментар:  В Naples живеят 20 600 души. Този град е един от най-богатите в САЩ – на 6-
то място в класацията за най-висок доход на човек. Половината от жителите му са милионери. Цената на
имотите надвишава 40 мил. $.  Д.Пр.) Малко преди залеза на слънцето гостите се бяха събрали край
огромните прозорци и гледаха към океана, докато слънцето се скриваше зад него. Всички очакваха да
видят „зелената светкавица,“ моментът,  в който само един сребърен лъч светлина оставаше да се
вижда над повърхността на водата и после внезапно се превръщаше в блестящ зелен цвят. В най-
добрият случай „зелената светкавица“ е видима само веднъж през период от няколко месеца. Всички
стояхме там и очаквахме да видим този феномен, докато разговаряхме непринудено. Нашият домакин
наскоро се беше пенсионирал като президент на една голяма корпорация. Той и жена му обичаха да
пътуват по света и бяха интересни хора. В новият им дом бяха изложени произведения на изкуството
от целия свят. Онази вечер домакинята ни беше величествено облечена, а на ръцете й блестяха големи
диаманти. Тя беше еталон за изтънченост. По време на вечерята се оказа, че аз бях поставен да седна
от дясната й страна и тя ми каза, че току-що се е върнала от очарователен уикенд на един семинар,
организиран от фондацията Erhard Seminars Training (съкратено „est”). Семинарите на тази фондация
бяха  се  прочули  през  1970-те  и  1980-те.  Поинтересувах  се  да  разбера  какво  беше  научила  на
семинара. Тя ми обясни, че  „est” учели хората как да се освободят от своите задръжки, с цел да се
появи тяхното истинско его. Тя каза, че на нея наученото на семинара й повлияло много успешно и тя
се  освободила  от  много  чувства,  които  я  притеснявали.  Полюбопитствах  какъв  е  практическият
резултат при нея. Тя ми каза: „Е, когато се срещате с хората, вие им казвате точно това, което си
мислите за тях. Не мислите какво е правилно от политическа гледна точка, какво е приятно или какво
е правилно. Просто казвате това, което ви хрумне в главата.“ И продължи: „Аз отидох ето до онзи
човек и  му изкрещях в  ухото:  „Ти си  глупак!“  После  каза  още една  поредица  от  ругатни,  които
изглеждаха напълно неуместни, когато бяха изречени от тази достойна жена.

Понеже бях недоверчив към това, което чух, аз я попитах: „И това как ви кара да се чувствате?“
тя затвори очите си и наклони главата си  назад: „Чудесно! Това освободи цялото напрежение вътре в
мен.“ Още по-заинтригуван, аз попитах: „А как се почувства мъжът, на който казахте това?“ Тя ме
погледна така, все едно че аз бях казал нещо абсолютно неучтиво и грубо, все едно че ми каза: „А
защо трябва да ме интересува това?“ Тя не отговори. Просто се подсмихна и се обърна да говори с
мъжът, който седеше от лявата й страна. Домакинята въобще не разбра, че целия този епизод разкри
нейното вътрешно презрение и пълното й пренебрежение към другите хора. Всичко, което правеше,
когато влизаше в контакт с вътрешното си его, беше да открива колко окаяна и нещастна всъщност
беше тя.  Може би за  кратко време се  чувстваше добре.  Но аз  подозирам,  че  ако  тя  наистина  се
замислеше над това, което беше направила, еуфорията й щеше да изчезне. Как е възможно да стигаме
до това жалко състояние, в което необузданото право да крещим ругатни в ухото на непознат човек да
се  счита,  че  е  добро  нещо?  До  къде  ще  стигнем,  ако  се  чувстваме  длъжни  да  задоволяваме
необузданото си его, без да се интересуваме от чувствата на другите хора? 

Днешното вярване, че наистина можем да постигнем щастието си на всяка цена, е последица от
фундаменталните промени в гледната точка на хората към света и на тяхното място в него.  Преди
епохата на Просветлението от 18-я век и последвалата го революция в науката, жителите на Запада са
вярвали, че ние сме Божии създания и живеем в свят, който е проектиран и създаден от всемогъщ и
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интелигентен Бог,  който е личност.  Намирането на добрия живот се е постигало чрез правилното
разбиране и изпълнение на „инструкциите за работа“ на Проектанта, предназначени за човечеството.
Тези  инструкции  бивали  научавани  чрез  дарбите  на  разума  и  въображението,  чрез  „книгата  на
природата“ и когато обхвата на разума и въображението бил разширяван чрез разкриването на Бога в
Библията.  Когато  през  18-я  век  се  появило  Просветлението,  много  хора  започнали  да  вярват,  че
вселената въобще не е Божие творение, а е някакъв вид машина, която сама е възникнала и оперира
по свои собствени закони или случайно. Други продължили да вярват, че вселената е проектирана, но
те си въобразили, че ролята на Бога е като ролята на производителя на часовник – че Бог е навил
пружината на света и след това го е оставил да се движи самостоятелно. Както едната, така и другата
представа  не  предоставя  никаква  роля  на  Бога  в  определянето  на  човешкия  живот.  Механичната
вселена не е способна да каже нищо относно стремежите на човека, включително за желанието му да
живее  щастлив  и  смислен  живот.  Но  тогава  как  хората  създават  смисъла  на  живота?  Какво  би
означавало „да живеем добър живот“?

След Втората  световна война една група  философи,  наричани екзистенциалисти,  предложила
отговор:  Понеже хората  са  „осъдени да бъдат  свободни,“  (както обичали да казват те),  хората не
откриват добрия живот, а самите те го създават. Твърдейки това, те „откриват себе си,“ защото те
определят за самите себе си как искат да живеят: техните ценности, техните цели и критериите, чрез
които ще могат да бъде оценяван техния живот. Хората започнали да бъдат заслепявани и оглупявани
с представата, че те са създания, които сами са се създали.

Както Виржиния Уулф би могла да каже: „Всеки пациент определя своята човечност, участвайки
в написването на правилата за собствения си живот,“ като прави по този начин решението дали да
живее или да умре да зависи от самия него, без никакви ограничения. 

Промяната в  манталитета на жителите на Запада беше обявена през 1966,  когато списанието
„Тайм“  публикува  една  статия,  озаглавена  „Бог  мъртъв  ли  е?“  Статията  задаваше  въпроса  дали
религията все още е  ценност в живота на американеца и дали обявата „Бог е мъртъв,“ направена от
Фридрих Ницше  се  е  оказало,  че  е  истина.   Дали Ницше  е  бил  прав  или  не,  американците  –  а
европейците по още по-агресивен начин - започнаха да се държат така, все едно че Бог наистина е
мъртъв.  Движещата сила беше да победим нищожността на нашите героични усилия,  да намерим
свой собствен смисъл и наша собствена човечност. Така 1970-те се превърнаха в десетилетието „аз,“ а
през  1980-те  възникна  индустрията  за  самопомощ,  която  беше  предназначена  да  ни  помогне  да
открием себе си. Някогашната авангардна идея се превърна в основно течение.

Популярната култура винаги откъсва и подбира парченца от критерия, който ни е препоръчан от
философите. Чистият екзистенциализъм се оказа твърде суров и мрачен за повечето хора, защото той
настоява, че ние изцяло сме лишени от всякакви водачи относно начина, по който трябва да живеем.
Поради това популярната култура е намерила един по-привлекателна алтернатива. Тази представа е
формулирана  по  най-влиятелен  начин  в  работата  на  германския  философ от  19-я  век  Хегел  и  в
пантеизма на религията на Изтока. Представата на Хегел е била, че Бог е синоним на самата вселена.
Вселената е един разкриващ се процес, който се издига до представата на човечеството за самото себе
си. Следователно хората са висшето достижение на процесът „бог като свят“ и ние сме съзнанието на
Бога за собственото му аз. Поради това, ако искаме да разберем кои сме ние и как да живеем добрия
живот, ние трябва само се вгледаме вътре в нас за да открием Бога и посоката, в която Бог се развива.
Накрая това поставя началото на краткотрайното модно религиозно увлечение „Новата ера.“

Колко пъти сте чували твърдението, че вие трябва сами да направите вашето собствено щастие,
да намерите истинското си „аз“ вътре в себе си и да откриете бога вътре във вас? Това е рецептата на
индустрията  за  самопомощ  за  достигането  до  задоволяващия  живот,  който  вечно  изглежда,  че  е
недостижим.  Мога да ви кажа, че когато наистина огледах себе си отвътре, аз бях шокиран, а
след това и отвратен. Намерих  самоправедност (увереност в собствената си праведност),  видях
човек, който е доволен от себе си и си мисли, че е непокварен, защото родителите са го научили да
бъде етичен и е високообразован. Моята самоправедност доведе до провал първия ми брак, за което аз
нося отговорността.  Тя ме накара да действам възможно най-близо до границата на позволеното,
когато се стигаше до „мръсните хитрости“ в политическите кампании. Тя изцяло ме заслепи и аз не
можах да видя факта,  че извърших престъпление, когато показах досие на ФБР на един журналист.
Тази самоправедност ми казваше, че аз бях добър и грижовен човек, когато правех хубави неща за
хората.  И когато огледах взискателно и обективно всичко това, аз не намерих „бог вътре в себе си.“
Намерих  моята  поквара  и  даже  по-ужасното,  видях  моето  желание  да  си  остана  покварен.  С
изключение на тревожната болка, която ми причиняваха моите провали, аз се наслаждавах на това,
което бях и не бях сигурен, че искам да се променя. В продължение на 2 години след Уотъргейт аз бях
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горд, предизвикателен, сляп и толкова склонен към самозащита, като Джон Елричман.
Когато наистина изследваме собствения си живот, ние виждаме мъчителното разстояние

между онова, което трябва да бъдем и това, което наистина сме. След всичките тези приказки за
честност, защо ние никога не сме честни относно това? Единствените хора, които не изпитват това
тревожно разпъване между доброто,  което искаме да правим и злото,  което всъщност правим,  са
социопати.  (Коментар:  Социопатът  е  човек  с  антисоциално  личностно  разстройство,  което  е  широко
разпространено.  Често социопатът е харесван заради своето обаяние и харизма,  но той всъщност не се
интересува  от другите хора.  Мисли главно за себе си и често пъти обвинява другите за нещата,  които
самият той е направил. Проявява  пълно пренебрежение към правилата и постоянно лъже. Рядко признава
вината си или се поучава от наказанията. Въпреки, че някои социопати стават убийци, повечето от тях
разкриват социопатията си  по не толкова смъртоносни и  сензационни начини.  Д.Пр.)  Точно липсата на
съзнание за  виновност прави социопатите  способни да  задоволяват страстта  си към изнасилване,
измъчване и убийство.  Тези мрачни стремежи съществуват във всеки от нас. Спомнете си как сте
реагирали последния път, когато някой ми е предал или ви е измамил, или ви е обидил с думите си.
Ако сте като повечето хора,  вие сте поискали да нараните  човека,  който ни е  наранил,  а това е
символичен  еквивалент  на  онова,  което  прави  социопата.  Единственият  начин  да  избегнем  тази
мрачност е да откажем (ние всъщност никога не отказваме) да считаме, че сме по-добри отколкото
човека до нас, да престанем да убиваме съвестта си (ние практикуваме порока толкова често, че това
ни става навик) или да декларираме своята невинност като назначаваме себе си да бъдем свой бог.

В скорошната си книга „Пророците: Кои бяха те, какво са те?“, Норман Подхорец твърди, че
когато древните еврейски пророци обвинявали народа на Израел за неговото идолопоклонство,  те
имали предвид, че хората са се отдавали на самообожествяване – заменяли са Божията воля с тяхната
собствена  воля.   Подхорец  казва,  че  точно  това  се  случва  сега  все  повече  и  повече  в  Америка.
Пристрастеността на всеки човек към себе си винаги води в тази посока, както видяхме в случая с
рождения  ден,  който  Денис  Козловски  организирал за  жена  си.  Те  били толкова  богати,  толкова
могъщи,  толкова  имунизирани  против  общоприетите  моралните  стандарти,  че  облеклата  им
намеквали,  че  те  живеят  като  богове  на  Олимп.  За  повечето  от  хората,  които  живеят  в  по-
непретенциозни условия, не е толкова лесно да претендират, че са богове, поради това индустрията за
самопомощта, която ни призовава да погледнем вътре в себе си имаше толкова голям успех. Гурото на
самопомощта  Тони Робинс  ще  ни учи  „Да събуждате  Гиганта  вътре  в  себе  си:  Как  да  получите
незабавен контрол над вашия разум, емоции, тяло и над финансовата си съдба!“ и ще ви предостави
тайните на „Неограничената сила.“ (Коментар: Това са две от книгите-бестселъри на този автор. Д.Пр.)

Понеже живеем разпънати между това, което сме и онова, което трябва да бъдем, гурутата на
самопомощта могат вечно да ни продават лъжата, че ние сами можем да затворим тази пропаст. Това е
оферта с огромна привлекателност.  Но тя просто не е истина. Както е казал католикът-философ и
писател  Уолкър  Перси  в  книгата  си  „Изгубени  в  космоса:  Последната  книга  за  самопомощ“:
„Самопомощта не може да ни помогне. Това е лошата новина, общият знаменател на човечеството и
определящият елемент на съвременната трагедия. Онези, които се опитват да спасят живота си ще го
загубят – това  е постоянно повтарящият се парадокс. Всяка гледна точна към света, която не взема
предвид тази трагедия, нито може да бъде реална, нито може да предостави помощ.  Онези, които
упорстват във вярването, че егото наистина може да им помогне, трябва веднага да се отчаят, защото
те купуват илюзии.“ Осъзнаването на това ни прави способни да отидем отвъд фикс-идеята за егото и
ни помага да видим съдбовната важност на взаимоотношенията.  За да живеем добър живот, ние
трябва да разбираме, че голяма част от нашия живот принадлежи на другите хора и колко
добро нещо е това.

 

Глава 11

Чий е този живот?

Нека да ви запитам: “Кой казва:  „Това е моя живот?“ Къде сте чували преди тази фраза? От
юношите, разбира се, защото те се борят да утвърдят своя живот като възрастни хора. Но въпреки
това, все повече чуваме и възрастните хора да казват същото нещо: „Никой не може да ми казва какво
да правя с живота си.“  Такова твърдение е чиста глупост. Просто прочетете някоя добра книга, в
която се обяснява как всъщност е устроен света. Никой от нас не е независим от другите хора. Ние се
нуждаем един от друг, независимо от това дали искаме да признаем това или не. Понякога се налага
реалността със сила да си прокара пътя, за да стъпче гордостта ни, даже да ни събори на земята,
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преди да поискаме да й обърнем внимание. Роберто Ривера, един от моите млади колеги, пострада от
падане, преди да бъде в състояние да осъзнае колко много се нуждае от другите хора.

Роберто е надарен мъж с извънредно голям кръг от интереси и таланти – от гръцката философия
до  американският  професионален  баскетбол,  от  приготвянето  на  гурме-ястия  до  танцьорите  на
класически блус. Освен това той е самотен баща, който се грижи за своя син-аутист. Ако някой има
право да се гордее със себе си, това е Роберто. Обаче тази гордост го доведе дотам, че се превърна в
кумир на самодостатъчността и отказваше да помага на приятелите и на семейството си.

После, по време на посещение в дома на сестра си в Ню Джърси за Рождество Христово, той
паднал на едно стълбище и си скъсал четириглавия бедрен мускул на левия крак. Най-младият му
брат  и  зет  му  го  закарали  в  спешното  отделение,  където  прекарал  нощта.  Когато  го  изписали,
семейството му продължило да се  грижи за  него,  изваждали го  сутрин от леглото,  занасяли го в
банята и после му помагали да се облече. Няколко седмици след този инцидент Роберто научил, че ще
трябва да му направят операция, след която  ще трябва да лежи 4 седмици в гипсово корито, а след
това – 6 седмици физиотерапия. Когато се върнал във Вашингтон, близък приятел го взел от ж.п.
гарата, отвел го в супермаркет да напазаруват и да е сигурен, че Роберто ще има всичко, което му е
нужно. През следващите няколко седмици, докато Роберто се възстановявал и се опитвал да се грижи
за своя син-аутист, приятели им донасяли храна и вършели много други неща, за да им помогнат да се
справя  с  живота  си.  Това  преживяване  разрушило  илюзиите  на  Роберто за  самодостатъчността  и
нанесло силен удар върху егото му. По-късно той каза:  „Невъзможно е  да запазите гордостта си,
когато някой човек ви види гол.“ Чрез това преживяване в състояние на пълна зависимост, Роберто
осъзна дефектите на представата си за личната си независимост и самодостатъчност.

Вярването, че ние сме независими просто е една измама – която става все по-безполезна. Всички
ние  живеем в  една  огромна мрежа от  приятели,  семейство,  колеги и невероятно сложна смес  от
връзки  и  познанства,  които  общо   създават  културата.  Децата  са  зависими  от  родителите  си.
Учениците и студентите са зависими от учителите и професорите си, както и от своите родители,
които им помагат  да  плащат разходите  си.  Трудно  е  да  се  намери  някаква  професия,  която да  е
наистина независима от пазара. Ние зависим от хората, които ни предлагат услуги, от търговците, от
купувачите, от счетоводителите, от съветниците, от адвокатите и от много хора с други професии.
Даже най-дивият ловец в Аляска, който се изхранва с продажба на животински кожи, до известна
степен зависи от външния свят и от още по-голяма степен зависи от живота си в хармония с порядъка
в природата. Но нашата гордост често пъти ни заслепява и ни пречи да признаем своята зависимост.

Тази гордост се просмуква и проявява в много области от живота ни, включително в цялата тема,
свързана   със  „умирането  с  достойнство.“  Защитниците  на  ефтаназията  (Коментар:  Преднамерено
слагане  край  на  живота  на  тежко  болен  човек,  с  цел  да  му  се  спестят  болките  и  страданията  преди
неизбежната смърт. Д.Пр.) са най-загрижени за предполагаемото унижение, което съпровожда хората,
които са зависими от другите. Гордите хора, които са в плен на тази измама, не искат да им бъде
отнета илюзията, че са напълно независими от другите хора, като им позволят да се грижат за тях,
когато са болни. Но свят, в който остарелите родители се счита, че са бреме за децата им, е жесток и
тъжен свят, пълен с хора, които умират самотни, без да има кой да се грижи за тях, лишени от обич и
за  тях  никой не  тъгува.  Такъв свят  не  може да съществува,  защото взаимната зависимост  между
хората е вградена неразривно в реда на природата. Ние сме създадени, за да живеем чрез общуване.

Видях тази реалност в затвора, понякога - даже в излишък. Преди доста години, когато посетих
федералният  женски  затвор  в  Алдерсон,  Западна  Виржиния,  почти  всички  затворнички  се  бяха
събрали  в  спортната  зала,  за  да  разговарят  с  мен.  Жените  бяха  топли,  развълнувани  и  много
отзивчиви.  Седяха  по  двойки,  много  от  тях  се  държаха  помежду си  за  ръцете  и  демонстрираха
открито взаимната си любов. По някакъв начин аз успях да запазя самообладание и да им предам
посланието на Библията, въпреки че те открито не се подчиняваха на учението на Библията. Откривал
съм същото нещо и в  други затвори.  Служителите в  затвора казват,  че  това е  естествено.  Когато
пристигнат в затвора, след като бъдат проверени подробно и им бъдат отнети личните вещи, жените
отчаяно се нуждаят да си възстановят някакво усещане за принадлежност. Инстинктът на жената да
свива гнездо бързо я отвежда да се прикрепи към друга жена и обикновено 2, 3 или 4 такива „двойки“
създават  свое  собствено  мини-общество.  Затворниците  в  мъжките  затвори  имат  склонността  да
създават „мачовски“ групи, които са по-малко интимни, но са и по-малко обвързващи. 

Виждал съм и как затворите използват като наказание принудителната и неестествена изолация.
Непокорните  затворници  биват  хвърляни  в  „дупка,“  която  на  затворническия  жаргон  означава
затварянето  в  единична  килия.  В  някои  затвори  по  света  съм  срещал  крайни  случаи,  при  които
продължителното  затваряне  в  единична  килия  се  превръща  от  наказание  в  умствено  мъчение  и
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достига  до  физическо  варварство.  Виждал  съм  дупки,  в  които  затворникът  е  принуден  да  седи
приведен, за да се побере в пространството на килията, в която може да престои без никаква светлина
в продължение на месеци. Човек, който остава твърде дълго в единична килия, може да стане жертва
на трайно умствено и емоционално увреждане.

Историите,  които  идват  от  главния  затвор  във  Северен  Виетнам,  където  бяха  затваряни
американските  военнопленници  –  който  военнопленниците  наричали  с  името  „Ханой  Хилтън“  -
подчертават нуждата на човека от общуване. Повечето от затворниците били държани в единични
килии,  но  те  си  създали  своя  собствена  система  за  комуникация,  използвайки  морзовата  азбука.
Кодираните съобщения се предавали с почукване от едната стена на килията на следващата и това
поддържало много хора да запазят здравия си разум и да останат живи. Кратките моменти, когато
затворниците се чувствали заедно, даже по време на жестоките разпити и на сеансите за сломяване на
волята им, се превърнали в периоди, които всички очаквали. 

По време на своята самота, Ниен Ченг се наслаждавала, когато поглеждайки през цепнатината на
желязната врата на килията виждала лицето на  служителят, който понякога й донасял храна. Този
човек бил един от малцината, който се усмихвал на Ниен Ченг през онези години и краткото зърване
на неговата усмивка й давало поддържаща сила. Изследванията на учените потвърждават, че хората се
нуждаят един от друг. Тридесет и трима учени, които изследвали връзката между човешкото развитие
и  общуването,  публикували  резултатите  от  работата  си  през  2003  в  един  доклад,  озаглавен
„Създадени  да  бъдат  свързани.“  Докладът  твърди,  че  всички  деца  се  нуждаят  от  авторитетни  и
грижовни общества, посветени да им предадат модел за морален живот. Когато са лишени от любовни
връзки – от хора и институции, които дават морални и духовни насоки – децата стават по-податливи
на  психически  разстройства,  които  се  развиват  в  края  на  пубертета.  Всъщност  сложното
взаимодействие между децата и техните семейства изглежда, че се отразява на начина, по който се
развиват природните им заложби. Докладът казва, че биологично ние сме направени по такъв начин,
че да намираме смисъла чрез привързването си към другите хора.  По-нататък докладът казва,  че
търсенето  на  моралния  смисъл  и  стремежът  към  съвършената  реалност  произлиза   от  „нашата
фундаментална биология и от начинът, по който се развиват умовете ни.“ Дали това е резултат от
божествен проект или е случайно, за сега аз го оставям като отворен въпрос, но докладът дава ясно
практично доказателство, че стремежът към намирането на истината и смисъла е вкоренен в нашата
биологична направа. Повечето от нас разбират важността на взаимоотношенията и не се нуждаят от
научно проучване, което да докаже това. Времената на криза бързо изваждат на показ тази истина. 

По  време  на  терористичните  нападения  на  Световния  търговски  център  и  на  Пентагона  на
11.09.2001 аз бях във Флорида и пренасях книги в новия ни дом, който двамата с Пати току-що бяхме
купили, с цел да намалим големината на жилището си. Телевизорът и радио апаратите ни все още не
бяха  свързани,  поради  което  не  знаех  какво  се  е  случило.  Един  от  хората,  който  участваше  в
преместването се втурна в къщата, крещейки: „Атакуваха Световния търговски център и Пентагона!“
Когато го попитах кои е атакувал, той просто сви рамене и избяга навън. В онзи момент единствено
знаех,  че  се  беше  случила  огромна  катастрофа.  Първото  нещо,  което  направих  беше  да  грабна
мобилния си телефон и да се обадя на Пати и на трите ни деца. Чак след като се уверих, че всички от
семейството ми са добре, аз се опитах да науча всички подробности за случилото се.

През  последните  няколко  години  питах  хората  какво  са  направили,  когато  са  чули  за  това
терористичното нападение. Огромно мнозинство от тях бяха направили точно това, което направих и
аз. И разбира се, много от хората, които бяха трагично засегнати от атаките бяха направили същото
нещо. Те бяха звъняли по телефона от самолетите и от Кулите Близнаци, набързо са писали бележки и
са изпращали последните трагични съобщения по електронната поща. 

Модни философии идват и си отиват, но дълбоко вътре в себе си ние знаем, че се нуждаем един
от  друг.  Живеейки  в  общност  с  различни  личности,  ние  се  научаваме  как  да  намираме  нашата
сигурност,  научаваме  се  да  помагаме  на  ближните  си  и  формираме  културата  си  на  говорене.
Съвременният учен Кен Боа пише: „Ние не можем са станем такива каквито сме създадени да бъдем,
ако не сме съставна част от общност.“ В Америка историческите представи за общност бяха лошо
разклатени, когато ние се превърнахме в много мобилно общество. Преди няколко десетилетия, ако
хората въобще отиваха да се учат в университет, той се намираше близо до домовете им. След като
завършеха образованието си, повечето от тях работеха в родните си градове. Днес ние въобще не се
замисляме,  ако се наложи да се преместим да живеем на другия край на САЩ, или на света – и
завинаги изоставяме  семействата си и корените си.  Някои хора успяват да спечелят много пари,
строят дворци в Хемптонс или в Палм Спрингс и напълно забравят обществата,  в които са били
отгледани. Но някои места в Америка все още напомнят на общностите на първите заселници, в които
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хората реинвестират плодовете на своя успех, за да поддържат тази общност.  Това са общности, в
които традицията, историята и културата означават нещо. 

Такова място е Гранд Рапитс, Мичиган, общност, пълна с хора, които са се възползвали от своята
предимно холандска  реформаторска  култура  и  са  реинвестирали себе  си,  и  богатствата  си  в  нея.
Преди няколко години бях в Гранд Рапитс за да участвам в посвещаването на Центърът за изкуство и
богослужение  на  Рич  и  Хелен  ДеВос  в  тамошната  Християнска  гимназия  –  една  изключителна
институция,  в  която  се  е  учил  Рич,  един  от  най-големите  предприемачи  и  оратори  на  темата  за
мотивирането.  След  завършването  на  обучението  си  в  това  училище  Рич  продължил  и  изградил
международен  бизнес,  разположен  в  Гранд  Рапитс,  много  успешна  фирма,  която  сега  се  нарича
Alticor,  Inc  (в  миналото  се  наричала   Amway).  За  разлика  от  болшинството  опитни  бизнес
администратори, които създават своя собствена  компания, спечелват много пари, след това вземат
печалбата  и  отиват  да  живеят  в  район  с  високи  до  облаците  небостъргачи  някъде  по  света,
семейството на Рич решило да остане да живее в Гранд Рапитс. Всъщност, те останали да живеят в
същата къща през по-голямата част от живота си.  Рич никога  не загубил любовта  си към своята
общност и демонстрирал обичта си чрез щедра благотворителност. А в това отношение той не е сам.
Докато шофирах през Гранд Рапитс и съседните му холандски общности,  аз видях много сгради,
носещи имената на фамилиите,  които се заселили някога в  тази област:  Институт за  медицински
изследвания  „Ван  Ендел,“  „Княжески  конгресен  център  в  Колежа  Калвин  както  и  Центърът  за
изкуство „ДеПри“ и „Залата  за готвене“ в колежа „Хоуп.“ През поколенията тези първи заселнически
семейства остават предани на своята общност. Много от тях са започвали много успешни бизнеси, но
не гледали на своите корпорации като на шанс да натрупват собствено богатство. Основателите на
тези компании, хора като например Херман Мюлер, ограничили заплатите на ръководителите, като ги
обвързал със заплатата на фабричния работник. Те гледали на бизнеса като на инструмент, чрез който
да служат на обществото и да произвеждат стоки, които са ценни за купувачите - това е класическият
идеал на Адам Смит.

Посветеността да служим на общността през поколенията ни помага да опознаем кои сме ние и
да  ни предпази да не  започнем да претендираме,  че сме  такива,  което не сме.  Посветеността  на
общността означава, че ние наистина оценяваме високо това, което са направили хората, които са
живели преди нас. Покойният Русел Кирк, един от великите теоретици на съвременната епоха, не
само е писал за важността на корените и традицията, но и е живял според тези принципи. Посещавал
съм Кирк в неговия дом в Микоста, Мичиган, малко преди да умре през 1994. Той живееше в един
стар  Викториански  дом,  който  изглеждаше  така,  все  едно  че  може  да  е  обитаван  от  духове  –  и
наистина беше обитаван,  в  известен смисъл,  защото в родния му град и в  родната му къща бяха
живели 6 поколения от неговото семейство, а това беше честа тема на неговите есета, които бяха
пълни с със спомените за всички тях. Градчето Микоста не беше по-голямо от местата, където спират
камиони в централната селска област на Мичиган и това представляваше пречка за честите пътувания
на Кирк по целия свят. Но той остана там, защото разбираше ценността на общността и на това да
принадлежиш.  Той пише:  „Изпълнението на нашия дълг  към общността  ни учи  на разсъдливост,
експедитивност  и  на  милосърдие.“  Кирк  вярваше  в  „обичая,  установената  практика  и
приемствеността.“ Това не е поведение, което се оприличава на щрауса, който си заравя главата в
пясъка за да не вижда промените и опасността. Обратното, Кирк разбираше, че мъдростта на вековете
и опитът на хората, които са живели преди нас са много по-надеждни водачи за живите, отколкото
утопичните  схеми  на  мечтателите  в  кафенетата.  Кирк  разбираше,  че  трайният  морален  ред  „е
направен за човека и човекът е направен за този морален ред: човешката природа е постоянна, както
са постоянни и истините на морала.“ Общността е съществено важна за този морален ред – за добрия
живот – защото ако я няма общността, ние сме самотни и изгубваме способността си да предаваме
ценности на следващите поколения, да развиваме характера си и да информираме съзнанието си.

Това усещане за отговорност към общността – за граждански дълг – в миналото се считало за
главно достойнство на човека. Алексис дьо Токвил, който често пъти е цитиран като един от най-
проницателните наблюдатели на американския начин на живот (Коментар: На български през 2004 бяха
издадени в един сборен том книгата „Америка и американците“ от Алексис дьо Токвил и книгата „Русия и
русите“ от Астолф дьо Кюстин. Горещо ви препоръчвам да я прочетете. Първата книга е отпечатана през
1835-1840,  а  втората  –  през  1839.  Много  истини  за  сегашното състояние  на  САЩ  и  на  Русия  са  били
забелязани и описани от тези много талантливи пътешественици. Д.Пр) е написал, че човешката личност
не може да съществува „изцяло вътре в самотата на собственото си сърце.“ Той освен това забелязал,
че в цяла Франция едва ли би могъл да намери 10 човека, които правят това, което американците
правели  като нещо, което не се нуждае от обяснение – да изграждат обществени хамбари, да хранят
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гладните и да се грижат за сираците. Аз израснах, наблюдавайки в действие богатият с традиции
живот на общността. Някои от най-ранните ми детски спомени са свързани с майка ми, която носеше
храна на съседите, които бяха безработни по време на Голямата депресия през 1930-те.  Често пъти
родителите ми даже не познаваха достатъчно добре съседите ни, но за тях беше достатъчно, че те
живеят близо до нас и че са в нужда. И поради това майка ми реагираше. Това чувство на дълг към
хората около нас подхранваше  чувството на истинският патриотизъм, което считаше, че Америка е
най-великата държава на света. Разбира се, истинският патриотизъм изникваше и от желанието да се
отплатим на общността, в която живеем. Поради тази причина аз отидох в морската пехота в разгара
на Корейската война.  Чувствах се  задължен към онези,  които се бяха пожертвали,  за  да поставят
основите на най-свободната нация на света.  Поради същата причина Св. Тома Аквински, в книгата си
„Summa  Theologica“  включил  учението  за  справедливата  война,  като  съставна  част  от  текста,
озаглавен „Християнската любов.“  Хората, които са готови да пожертват себе си, за да предпазят и
защитят ближните си,  предлагат висш акт на любов,  поради което да си военен,  пожарникар или
полицай е най-благородното призвание.  (Коментар: Чули ли сте някой у нас да говори на тази тема?
Особено за морала на полицаите? Дали въобще някой им говори на тях за това призвание? Или пък някой от
техните началници да им дава пример за такова поведение? Д.Пр.) 

Добрият живот се открива само в изпълнените с обич взаимоотношения и в изпълнената с обич
общност. Напоследък патриотизмът и жизнеспособността на общността се проявиха заедно в една
поразителна история. Сержант Дъстин Тулър бил ранен с 4 куршуми във войната в Ирак и лекарите от
полевата болница се съмнявали, че той ще оживее.  След като загубил двата си крака,  Тулър най-
накрая бил способен да се върне у дома в Милтън, Флорида. Тъй като бил баща на 4 деца, Дъстин
Тулър трябвало да се научи да живее с управлявани от компютър титанови протези. Общността на
сержант Тулър постоянно искала да показва високата си оценка за неговата жертва. Сто и двадесет
доброволци дарили материали и участвали в построяването на  удобен за неговото състояние достъп
до новия му дом. Един от доброволците казал: „Този мъж беше ранен, докато се опитваше да защити
държавата ни. И ако ние не можем да направим нещо в отплата, тогава значи, че нещо не е наред.“
Човекът, който поставил началото на тази инициатива, живеел в един град във Флорида, който се
наричал – наистина е  забавно – Багдад.  Но в тези  събития аз бях най-много впечатлен от духът,
демонстриран както от сержант Тулър, така и от неговата общност. Сержантът запазил позитивното
си отношение към живота, даже чувството си за хумор, фокусиран в семейството си и в живота пред
него.  На свой ред, неговите съседи считали, че това, което са направили е нещо, което всеки човек
трябва да  направи.

К.С. Луйс казал, че ние не можем да обичаме целия свят, но със сигурност можем да обичаме
ближните си. Ние инстинктивно разбираме този дълг, защото той е част от онова, което ни прави хора.
Сержант Тулър и неговите съседи в Милтън, Флорида демонстрират по най-добър начин това. Митът
за  личната  независимост  –  за  „моята  гледна  точка,  независимо  от  това,  дали  е  правилна  или  е
грешна,“ за „моето щастие, независимо дали съм прав или греша,“ е просто фалшификат на това,
което вие и аз искаме. Инстинктивното разбиране за дълг замества илюзията за самодостатъчността и
на нейно място поставя подкрепящата реалност на грижовните взаимоотношения вътре в общността.
Добрият живот? Ние не можем да живеем този живот в самотата на днешните капризи на самоизявата
и самодоволството. Добрият живот се намира само в взаимоотношенията на обич и в общността. Но
даже когато тези неща са налице, колкото и важно да са те, това не ни отвежда до добрия живот. За
добрият живот е нужно и нещо друго, което е свързано със сърцето, както ще видим живота на един
човек, с когото всеки от нас би могъл да се оприличи.

Глава 12

Много богат човек

Добрият  живот  става  възможен,  когато  направим  видими  някои  от  лъжите  на  съвременната
култура – вярването, че парите и вещите ни дават щастие, както и измамната представа, че ние можем
сами да проектираме живота си и да се наслаждаваме на неограничена независимост.  Даже когато
осъзнаем, че достойнството, а не богатството прави живота да е добър, когато съберем семейството и
общността, за да живеят заедно, за да са те полезно ангажирани в този общ живот, ние все още можем
да установяваме, че нещо продължава да липсва в живота ни. Да усещаме, че се нуждаем от още
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нещо, от нещо, което да ни извади от удобната рутина на живота – като моментът на събуждането,
когато се запитаме кое е това нещо, което ни дава нашата значимост. 

Този въпрос е зададен във филма „За Шмид“ в момента, в който пословичният морков е бил
отнет.  Филмът  започва  с  пенсионирането  на  Уорън  Шмид  в  Световната  животозастрахователна
компания, намираща се в Омаха, Небраска. По-нататък филмът ни показва как Шмид изследва каква е
значимостта, ако има такава, в живота му.  (Ролята беше брилянтно изпълнена от Джак Никълсън,
който трябваше за спечели един Оскар за това.) Същият момент на криза идва при много хора по най-
различни начини: загуба на работа, смърт на дете, развод или смъртоносна болест. Аз изживях такъв
момент, когато подадох оставка от длъжността, която заемах в Белия дом. След като престанах да
бягам след това,  което си мислех,  че винаги съм искал да бъда,  аз започнах да се питам: „ Какъв
всъщност е истинския смисъл на моя живот?“

На вечерята по повод пенсионирането на Уорън Шмид неговият приятел Рей, вече пенсионер, се
опитва да обобщи смисъла на живота на Шмид, като обявява, че той е „много богат човек.“ Повече от
50 негови колеги и колежки със своите брачни партньори са насядали около една кръгла маса, а Шмид
седи на почетното място на подиума. Те ядат печени на скара пържоли в просторната зала за приеми в
кафенето  на  Джони.  Рей  казва,  че  знае  какво  е  пенсионирането.  Вечерята,  подаръците,  даже
ежемесечната  пенсия  от  социалната  система  и  пенсията,  получавана  от  животозастрахователната
компания – тези неща не означават нищо. Единственото нещо, което има стойност, е човек да посвети
живота си на нещо смислено и съдържателно.  Да вършиш работата си и да я вършиш добре. Да се
грижиш за семейството си. Да спечелиш уважението на връстниците си и на по-обширната общност.
Това  е  единственият  начин  да  създаваме  трайни  приятелства.  Според  мнението  на  Рей,  Уорън  е
направил добре всичко това. Той е спечелил за себе си единственото нещо, което наистина е важно в
живота. Поради това Уорън е много богат човек. Докато гостите аплодират с чаши в ръка, издигнати
за пиенето на тост, Уорън не е толкова сигурен. Той се извинява, излиза от залата и отива до бара в
ресторанта, където си поръчва едно силно питие. 

След пенсионирането си Уорън проверява една след друга идеите, които са ръководели живота
му. Отива в застрахователната компания и установява, че младият мъж, който е заел неговото място
въобще не се нуждае от помощта на Уорън. На излизане от сградата на компанията Шмид вижда, че
папките,  върху  които  беше  работил  през  целия  си  живот,  бяха  изхвърлени  на  една  купчина  до
контейнера за отпадъци. Работата му буквално се беше превърнала в боклук. 

Сутринта  след  пенсионирането  му  неговата  жена  Хелен  го  води  за  ръка  до  техният  нов
Winnebago Adventurer (Коментар: Превозно средство, произвеждано от фирмата Winnebago, тип каравана,
в предната част на което има шофьорско място, а зад него се намират хол, кухня, спалня и тоалетна. Д.Пр. )
Това превозно средство е толкова голямо, че едва се побира на пътя към техния гараж и в сравнение с
него домът им изглежда като едно джудже.  Хелен е подготвила една изненада – закуска,  която е
сервирана на масата в новата каравана – яйца, бекон и резени от пъпеш.  Тя пита: „Уорън, не е ли
забавно?“ После вдига чашата си с портокалов сок и казва: „Пия за новата глава от живота ни.“

Но истината е, Уорън почти не се интересува от бездейния живот, особено ако това означава да
прекарва  повече време заедно с Хелен. Той установява, че се дразни от всичко, което прави жена му.
Тя изхвърля на боклука храна, която е напълно годна за ядене, просто защото срокът на годността й е
изтекъл. А в същото време отказва да замени овехтелите си пантофи. Тя гори от желание да изпробва
всеки  нов  ресторант  и  продължава  да  купува  онези отвратителни порцеланови статуетки.  Когато
Уорън се събужда посред нощ и оглежда нейното охранено тяло, той може само да се пита: „Коя е
тази жена?“ Уорън намира известно облекчение от своята безизходност чрез един напълно неочакван
източник. Поради някакво хрумване, той решава да се грижи като родител, но без да го осиновява, за
едно африканско момче, Ндугу Умво, с което се запознава чрез една благотворителна организация,
наречена  „Стигни  до  детето.“  Организацията  предлага  заедно  с  ежемесечните  чекове  за  парични
суми, които дарява, ако иска, той да изпрати писмо. Децата обичали да научат нещо за човекът, който
им помагал.  Уорън започнал несръчно първото си писмо до Ндугу,  въпреки че е  на 66 години и
наскоро се е пенсионирал след дългогодишна работа в световна животозастрахователна компания.
Докато пише, думите започват да идват по-лесно, а след това потичат като порой. Той установява, че
може да каже на Ндугу неща, които не би могъл да каже на никой друг. Истината е, че той е разярен от
това, че се е наложило да напусне своята работа в животозастрахователната компания. Не може да
понася съпругата си Хелен. Обича порасналата си дъщеря Джени, но тя скоро щяла да се омъжи за
един  вреден  глупак.  Уорън  никога  не  си  бил  представял,  че  животът  му ще  бъде  такъв.  Когато
завършил колежа, той вярвал, че ще бъде един от хората, които прави нещата в света да се случват.
Чувствал, че по някакъв начин той е избран и че от него се излъчва някаква светлина. Собственият му
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изблик на емоции в писмото до Ндугу го шокирало. Преди да изпрати писмото, той премахва много
от емоционалните изрази, но продължава да подкрепя Ндугу и да му изпраща сведения за това, което
се случва в живота му. 

Само няколко седмици след пенсионирането на Уорън, жена му умира. Той я намира лежаща на
пода в кухнята, а прахосмукачката край нея продължавала да работи и шумно да изсмуква въздуха.
Един месец след това Шмид решава да подреди нещата й. Опакова дрехите на жена си, поставя в
кутия тоалетните й принадлежности и обмисля какво да направи с бижутата й. Когато започва да ги
сортира, в главата си чува писмото, което мислено съставя до Ндугу. Уорън пише, че може би е създал
в Ндугу погрешна представа за Хелен. Той бил щастлив, че е имал такава добра жена. Той помирисва
парфюма на Хелен. Той копнее толкова много тя отново да е с него, че намазва лицето си с нейния
крем. После го изчиства от лицето си, измива добре лицето си от крема и поне малко се успокоява,
след това отива в нейния килер-гардероб, където напипва с пръстите си роклята на точки, която й е
подарил. Пресяга се към кутиите с обувки на горните полици и няколко кутии падат в скута му. Една
от кутиите се отваря и от нея се разпилява една купчина с писма.

От пощенските клейма по пликовете той разбира,  че те са от периода на първите години на
техния  брак.  В  началото  на  писмата  пише  „Скъпа  Хелен,“  „Скъпа  моя  Хелен“  и  „Моя  любов.“
Почеркът, с който са написани писмата не е на Уорън. Поглежда бързо, за да види кой ги е написал.
Рей! Неговият най-добър приятел Рей! Змията в тревата, която го е направила „рогоносец“ е този,
който съвсем наскоро  публично беше обявил,  че  Уорън е  „много богат  човек“!  Гневът  на  Уорън
поради празнотата на живота му го мотивира да провери едно съмнение. Една нощ, не можейки да
заспи или да намери друг начин да се успокои, той се качва в новата каравана и тръгва към Денвър, за
да се види с дъщеря си Джени. Казва й, че иска да остане при нея за известно време и да й помогне за
подготовката за сватбата, въпреки че не харесва нейния годеник Рендъл. Но Джени не иска той да
бъде с нея, освен последния ден преди сватбата, поради което тя отклонява плана на баща си.

Шмид пише на Ндугу, че е решил да използва времето до сватбата за да обиколи някои места,
които е посещавал често в миналото. Уорън отива в родния си град, Холдидж, Небраска и установява,
че на мястото, където някога се намирала родната му къща, сега е построен магазин за автомобилни
гуми. След това той отива до университета в Канзас, в което се е учил,  където вижда себе си на
снимка на неговия курс в момента, когато дават тържествено обещание като абсолвенти. Той ли е бил
този тънък, чернокос и енергичен млад мъж? „Сега, когато целия свят е пред мен...“ Една вечер, по
време на своите скитания, Шмид паркира караваната си край една река. Докато се смрачава, той е
обзет от странното хрумване да се качи на покрива на караваната и да седи там под нощното небе.
Там Шмид подрежда няколко оброчни свещи и една нова група порцеланови фигурки, които той е
купил без да знае защо. Сгушен в едно одеяло, той седи пред този импровизиран олтар и гледа нагоре
към нощното небе, осеяно със звезди. Пътуванията смекчили сърцето му. Той пита умрялата си жена
Хелен: „Наистина ли аз бях мъжът, с когото искаше да бъдеш? Аз ли бях? Или ти беше разстроена или
твърде добра, за да ми покажеш това? Прощавам ти за Рей. Прощавам ти. Това е било толкова отдавна
и аз знам, че не винаги съм бил царят на царете. Аз те разочаровах. Съжалявам, Хелен. Можеш ли да
ми простиш? Можеш ли да ми простиш?“ В този момент един метеорит оставя огнена диря на небето.
Дали това е знак за прошка? Дясната му ръка се измъква изпод одеялото и той бързо се прекръства.

На следващата сутрин Шмид се чувства променен. Време е да тръгва към Денвър и сега той се
чувства готов. Пише на Ндугу, че пътуването му се превърнало в мисия. Нищо няма вече да го спре да
прави това, което е трябва да прави – да живее смело. Ръководещите го митове за романтиката и
кариерата, които са го подкрепяли и измамвали, сега са изместени от една изцяло нова идея: да бъде
абсолютно  и  изцяло  верен  на  себе  си  и  да  върши  само  това,  което  той  мисли,  че  е  правилно,
независимо  от  последствията.  Той  ще  каже  на  Джени  искрено  какво  мисли  за  предстоящият  й
женитба. Когато пристига в Денвър, той отива до къщата на своята хазяйка за седмицата, Роберта,
бъдещата свекърва на Джени. Къщата е малка и стара, направена е от дърво и се намира в район,
където живеят хора от долната и средната класа. Когато вратата се отваря, Роберта, застаряващо хипи,
облечена  в  обикновена  рокля  без  талия,  го  посреща  радушно.  Стените  на  паянтовата  й  къща  са
покрити  безвкусни съвременни картини – от онзи вид, на който хората са нарисувани или с едно око
или с три очи, и с украшения за стена от макраме, които са толкова прашни, че са обвити от паяжини.

Жената е кошмар. Веднага започва да разказва за своята операция на матката. Казва на Уорън, че
до 5-годишна възраст е кърмела неговия бъдещ зет. Веднага щом Джени пристига в къщата – разбира
се с Рендъл, който задава въпросът: „(Нецензурен въпрос между мъже - няма да го преведа Д.Пр.), тате?“
Шмид казва на дъщеря си, че трябва разговаря с нея. Насаме. Тя едва ли обръща внимание на това,
което той казва и бързо минава покрай него с поду-обещанието: „Може би след вечеря.“ На вечерята
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присъства и Лари, бащата на Рендъл и неговата втора жена, китайката Сандра, както и Дънкан, братът
на Рендъл. Всички те демонстрират пълна липса на добро държане. Очите на двадесет и няколко
годишният Дънкан сълзят,  а лицето му е вкочанено, все едно че е подвластен на постхипнотично
внушение.  Докато  се  храни,  Роберта  оглозгва  кокалите  на  кокошката,  а  след  това  ги  осмуква.
Тържественото  хранене  е  прекъсвано  само  от  Роберта,  която  с  просташки  изрази  и  ругатни  се
присмива на Лари, докато той вдига тост. Езикът й прилича на ударите с юмруци върху клавишите на
пиано. С това яденето приключва и врявата е последвана от кънтяща тишина.

Най-накрая Шмид отвежда насаме Джени на предната веранда на къщата. Той казва: „Джени, ти
трябва да помислиш за това. За сватбата и за бъдещето си. Ти правиш голяма грешка. Не прави това.“
Джени се дръпва една крачка назад  и го поглежда със студен и смразяващ поглед.  „Внезапно ти
проявяваш интерес към това, което правя? Ти имаш мнение относно моя живот сега?“ Какво иска да
каже тя? Той не знае какво да каже. Джени продължава: „Добре, чуй ме. Аз вдругиден ще се омъжвам
и ти ще дойдеш на моята сватба и ще седиш там и ще се наслаждаваш, и ще ме подкрепяш, а ако не си
съгласен, можеш още сега се обърнеш кръгом и да се върнеш в Омаха.“

Тя гневно минава покрай него, влиза в къщата и сяда обратно до Рендъл. Шмид е все още на
верандата, когато Рендъл и Джени излизат и се качват в нейната кола. Дъщеря му затръшва вратата на
колата и дупката на ауспуха шумно оповестява вечерното прощално слово. 

На Шмид му е много трудно да понесе сватбата. На него почти му се гади, когато идва време да
произнесе тост в чест на щастливата двойка по време на сватбеното тържество. Изправя от едната
страна на главната маса и се опитва да каже нещо. Поглежда надолу към безжичния микрофон и диша
дълбоко през носа си. Гневът му към Джени заплашва да достигне до унищожително кипене. „Това,
което наистина искам да кажа“ - започва Шмид и бузите му се издуват от насъбралата се отрова.
„Това, което наистина искам да кажа...“ Той поема въздух и си спомня учтивостта, на която е бил
научен, „...е колко доволна беше покойната ми съпруга Хелен, че Джени намери Рендъл. Че сега тя ще
има някой, който ще бъде неин партньор в живота.“ Шмид продължава и благодари на семейството на
Рендъл за топлото им гостоприемство и изрича похвални думи за всеки член от семейството. Той
стига толкова далече, че казва, че идиотизираният брат Дънкан изглежда, че е много разумен човек.
Когато Шмид завършва тоста си,  като казва,  че  е много доволен,  бащата на младоженецът казва:
„Слушайте, слушайте“ и всички го аплодират. Единствено Джени изглежда, че забеляза колко трудно
му беше  на  баща  й  да  каже  тези  думи.  Шмид излиза  от  залата,  където  се  провежда  сватбеното
тържество и намира убежище в тоалетната. Той е изпотен, диша тежко и притиска челото си към
хладните керамични плочки на стената. Стои приведен и не може да се изправи, понеже товарът на
плещите му е твърде тежък.

На връщане обратно към Омаха,  Шмид посещава Кеърни,  Небраска,  където в една арка  над
магистрала 80 има музей в почит на пионерите-заселници. Той пише до Ндугу за впечатляващите
експонати  в  този  музей.  Хората,  които са  се  родили  на  света  преди  Шмид,  пионерите,  които са
пътували на запад в техните конски каруци и са направили САЩ такива, каквито са, са преодолявали
несравними трудности.  Тяхната съдба го кара да се замисли за това, колко малък е той в огромната
картина на нещата. Той се пита: „Има ли нещо на света, което да е станал по-добро, поради мен?“
Когато тръгна за Денвър за да каже на Джени, че прави голяма грешка, Шмид си мислеше, че беше
намерил нов начин, според който да живее. Но новата му вяра в самоизтъкването претърпя пълен
провал. В край на краищата Джени се омъжи за мухльото.

Когато Шмид отваря входната врата на къщата си в Омаха, той продължава да пише в ума си
писмо на Ндугу. Той признава: „Аз съм слаб и съм неудачник. Относително скоро аз ще умра. Може
би след 20 години, а може и утре – това не важно. Но щом умра и умрат хората, които ме познават, ще
стане така, все едно че не съм съществувал. Каква промяна е направил моят живот в живота на някой
друг човек?  Не мога да се сетя за  такъв човек.  Изобщо никой!“ Шмид събира писмата,  които са
паднали  вътре  през  процепа  на  вратата  и  ги  отнася  в  домашния  кабинет.  Сред  съобщенията  за
сметките и рекламите намира един необичаен плик, с червени ивици по краищата. Това е писмо от
сестра Надин Готир, която пише от името на 6-годишният Ндугу, който все още не може да чете и
пише. Момчето иска приемният му баща да знае колко много то цени неговата помощ. Неотдавна
Ндугу  имал  инфекция  на  едното  око,  но  благодарение  на  допълнителните  пари,  които  Шмид
изпратил, той можал да си купи лекарството и сега вече е добре. Ндугу е нарисувал една рисунка, за
да изрази благодарността си. Той се надява, че рисунката ще хареса на приемния му баща. Шмид
отваря приложения лист. На него е нарисуван един по-голям човек и един по-малък човек които се
държат за ръце под лъчите на  слънцето. Двамата се усмихнати, но усмивката на детето е по-широка. 

Листът трепери в ръцете на Шмид. Главата му се накланя назад и очите му се затварят, докато
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болката и радостта от този единствен и твърде случаен акт на милост бива възприет в съзнанието му.
Изглежда,  че той е направил едно правилно нещо. Едно нещо.  Поне това едно единствено нещо.
Осъзнаването  на  това  донася  със  себе  си  едно  разтърсващо  изпотяване.  Устата  му  е  грапава  и
пресъхнала от болката и от първите опипващи пръсти на облекчението, което тихо обхваща Шмид.
Той не знае, дали сърцето му ще се пръсне или се подобрява. Накрая радостта побеждава. Усмивка,
даже израз на задоволство, заменя сълзите. В края на краищата неговият живот струва нещо.

ДАВАНЕ НА ДРУГИТЕ

Глава 13

Живи завещания

Историята на Уорън Шмид може да ви впечатли, а може да има и хора, които не са съгласни с
мен,  но  въпреки  това  Шмид  е  „всеки  един  от  онези  от  нас,“  за  които  семейството,  общността,
работата  и  даже вярата  са  придобили изопачена  представа.  Този вид отчаяние  и  паниката,  които
изживява той от празнотата в живота си е нещо, което усещат мнозина от нас. Достатъчно е да се
замислим колко много пъти сме гледали безучастно към бюрата си или колко мъчителни са за много
семейства празниците на Благодарността или на Рождество Христово. През този „най-чудесен период
от годината“ броят на самоубийствата достига своя апогей.

Филмът „За Шмид“ разкрива смразяващият егоизъм, който често пъти превръща едно много
добро нещо – семейството – в източник на злочестина и потиснатост. Брачните партньори взаимно се
пренебрегват или още по-лошо – взаимно се мамят. Бащите могат да бъдат дотолкова погълнати от
работата си, подобно на Шмид, че да не забелязват какво всъщност се случва в живота на децата им,
докато не стане твърде късно. Там, където има голям потенциал да бъде живян добър живот, там има
възможност  и  за  опустошение.  Болезнено  е,  когато  предаваме  най-съкровените  си  мечти.  Шмид
прилича на мнозина от нас, които са в капана на фокусирането в себе си, в шаблонните житейски
стремежи и не успяват да видят никаква друга по-висша цел. Въпреки всичките си двусмислици, в
основата  си  филмът  „За  Шмид“  е  история  за  тихото  спасение.  Спасението  на  Шмид,  което  го
оставило без дъх, дошло от чистотата на неговото даряване към Ндугу – един акт на чиста милост.
Когато започнал да увеличава финансовата си подкрепа  на Ндугу, Шмид не очаквал нищо от него. Но
рисунката, която накрая детето нарисувало за Шмид, е дар с неизчислима цена; тя огряла мрачния му
живот с чистата радост поради това, че той е направил нещо за друг човек и то не по някаква друга
причина,  а  защото  това  е  било  правилното  нещо,  което  той  е  трябвало  да  направи.  Това  е
единственият момент, в който Шмид е абсолютно сигурен, че е постъпил правилно и той знае със
сигурност, че е направил положителна промяна в живота на друг човек. Един чист акт на милост,
благотворителност и любов придал значимост на живота му. Това е неговото първо истинско живеене
на добрия живот. 

Както установил Шмид, животът не зависи от някакво велико откровение за това как да живеем
смелото  или  да  бъдем  абсолютно  решени  да  вървим  по  нашия  собствен  път,  независимо  от
последствията. Един от големите парадокси, които открих е, че всеки елемент от добрия живот
зависи от  чистото  ни и  жертвоготовно  даряване  и  от  загубването  на  собственото  ни его .  В
сегашното време може да изглежда, че раздавайки себе си на другите и живеейки за другите е твърде
крайна идея. Но всеки от нас, който е живял в здраво семейство знае, че точно придържането към това
правило прави семейство да е здраво. 

Пати винаги е била предан партньор в служението. Аз знам, че без нейната неизменна подкрепа
никога не бих могъл да направя това, което направих. Винаги съм можел да споделям с нея съкровени
неща за каквото и да е и знам, че тя никога няма да разпространи неща, които знае, че са съкровени.
Тя винаги е била истински и солиден духовен другар. И не се ли радваме ние, когато виждаме, че
децата ни постъпват по-добре от нас, а внуците ни – още по-добре?  Да виждам, че децата ми са
направили нещо повече от това, което съм направил аз, е източник на неописуема радост. Двамата ми
сина станаха много успешни в своите бизнеси и прекрасни съпрузи и бащи – по-добри, отколкото бях
аз. Дъщеря ми Емили е духовен великан; начинът, по който се грижи за нейния син и по който живее
живота си, е вдъхновение за мен. Тези неща ми дават справедливото основание да се гордея. Подобно
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на всеки дядо или баба, аз бързам да извадя последните снимки на внуците си.
Моите деца ме оформиха, както и аз оформих тях. Никога не съм вземал важно решение за моята

кариера, без да споделя предварително за това с децата си. Когато се опитвах да реша дали да остана
или да напусна Белия дом, те ми дадоха много полезен съвет. Уендъл ми каза да напусна, защото ако
не направя това, винаги ще съжалявам. (Добър съвет от едно 15-годишно момче.) Емили и Крис ми
дадоха прекрасен съвет, когато трябваше да реша дали да пледирам „виновен“ по време на делото за
Уотъргейт. През времето, когато бях нападан брутално в пресата, трите ми деца и Пати постоянно
потвърждаваха  позицията  ми  и  ме  подкрепяха.  Аз  се  нуждаех  от  семейството  си  и  от  тяхната
подкрепа така, както се нуждаех от храна и вода.

Когато  даваме  на  семействата  си,  в  замяна  ние  сме  подкрепяни.  Често  пъти  семейството  е
описвано като „училище за благотворителност,“ в смисълът, че то е най-лесното място, където можем
да се научим да отдаваме себе си на другите. Понякога трябва дотолкова да разтегнем себе си, което
иначе не бихме направили. Моят съавтор Харолд е мъж на средна възраст и има един по-голям син и
две по-малки деца. Наскоро неговия 9-годишен син Уил го помолил двамата да отидат на лагер на
бойскаутите, наречен „Татко и момче.“ Предвиждало се преспиване за една нощ и това щяло да стане
в Кемп Пиртл, който се намира дълбоко в гористата местност Пини Уудс, Източен Тексас. По онова
време  на  годината  в  Пини  Уудс  било  толкова  горещо  и  лепкаво,  както  e  по  време  на  дъжд  в
тропическа гора. Харолд не е от този тип хора, които обичат къмпингуването. Неговата представа за
мечтана ваканция е да се настани в някой курорт на плажа в Северна Калифорния, да седи на частен
балкон, да чете някоя добра книга и да гледа оттам към океана. От 40 години не бил ходил на къмпинг
– откакто бил на възрастта на Уил. Никога не бил разпъвал палатка и според собствената му оценка е
„най-несръчният“ мъж на земята.

В същото време Уил много искал да отиде на този лагер. Той искал да разшири насладата от това
преживяване,  като правел  дълги списъци с  нужните неща,  месеци преди датата  на това събитие.
Когато вечер си лягал да спи, Уил често пъти говорел с баща си за всички развлечения, които щели да
имат: ще запалят лагерен огън, ще ядат s’mores (популярни американски сандвичи за къмпинг), ще си
разказват истории за духове, ще наблюдават звездното небе през нощта! Тази перспективата съвсем не
се харесвала на моят съавтор, но мечтите на синът му били толкова силни, че той се съгласил да
отидат и даже се наслаждавал на идеите за престоя им там заедно със сина си, въпреки че никога не
обърнал  достатъчно  внимание  на  списъка  с  нещата,  които  трябва  да  носят  със  себе  си.  С
наближаването на датата на събитието, прогнозата за времето предсказала, че по време на уикенда
когато ще бъдат на къмпинга, в този район ще има силни дъждовни бури със светкавици.  И тази
прогноза се оказала вярна. Харолд и синът му пристигнали в Кемп Пиртл в петък вечерта и успели да
разпънат палатката си. Това била малка палатка – с размери за 1,5 човека, най-много. Другите бащи
разпрострели  огромни  палатки  и  разопаковали  ветроупорни  фенери,  портативни  телевизори,
готварски печки и сгъваеми столове. Харолд бил опаковал всички свои неща и нещата на сина си в
една от стандартните раници, които е разрешено да се внасят в пътническия салон на самолетите и да
се  поставя  в  багажника  над седалките.  Другите  бащи и  техните  синове  поглеждали към малката
раница на Харолд и към жалката му палатка  с  голямо съжаление и с  весело презрение.  Един от
другите  бащи предложил,  ако Уил и баща му искат,  двамата могат да спят в  неговата просторна
палатка и че ще бъдат добре дошли.

Уил и баща му се чувствали удобно и уютно в тяхната малка палатка, даже когато започнало да
вали – и то силно. После, около 3:00 през нощта ги ударила прогнозираната буря. Когато започнали да
трещят светкавиците, палатката им изглеждала като изчезнала въобще, превръщайки се в покривало
на  бяла  светлина.  Светкавиците  идвали  свирепо,  гърмейки  почти  през  2  минути.  Целият  свят
изглеждало, че не просто буботи, а подскача при всеки гръм на светкавиците. Високите дървета около
лагера издавали звуци, които приличали на свистящо и тракащо ридание. Уил се изплашил и започнал
да пищи: „Тате! Ние ще загинем! Ние ще умрем, тате! Ние ще умрем!“ Харолд се питал кое го доведе
до това нещастие. Той се намирал в една изоставена гора в Източен Тексас, на едно място, наречено
Кемп Пиртл – и то с каква цел – защо? За да изплаши сина си до смърт и като допълнителна премия –
да рискува живота и на двамата? Казвал си на ум: „О, това е ужасно!“ Но на глас Харолд казвал: „Ние
сме добре, Уил. Аз не бих те довел тук, ако не трябваше. Ние сме добре. Ела да те прегърна.“ Но
Харолд не е знаел, дали те наистина са „добре.“ В продължение на часове успокоявал изплашеното си
дете  и  броял  секундите  между  светкавиците  и  гръмотевиците,  опитвайки  се  по  този  начин  да
определи дали центъра на буреносният вихър е точно над тях. На няколко пъти успявал да преброи
само до „едно“ преди да чуе пронизителния трясък. 

На сутринта, когато светкавиците престанали, но не и дъждът, Харолд разговарял с един баща,



69

който  работел  в  лесничейство  и  го  попитал  доколко  опасна  е  била  отминалата  буря.  Мъжът
отговорил:  „О,  ако  беше  още  малко  по-близо,  ние  можеше  да  имаме  няколко  нещастни  случаи.“
Нещастни случаи? Заради един къмпинг на бойскаути? Разбира се, този уикенд направил чудеса за
връзката между Харолд и неговия син. Двамата заедно преминали през една опасност и оцелели! Уил
започнал  да  вярва,  че  баща  му е  извънредно  смел.  Единствено  Харолд  знаел,  колко  много  се  е
страхувал вътре в себе си. Но понеже синът му имал нужда баща му да остане спокоен, той външно
останал спокоен. Понякога ние правим необикновени неща заради брачните си партньори и децата си.
И в процеса на научаването на уроците на благотворителността ние може да установим, че живеенето
за другите прави живота да си заслужава да бъде живян. Освен това можем да открием неподозирани
способности в себе си.

Като човек, който винаги е поставял работата си на първо място, аз бях дълбоко трогнат, когато
Д. Робертсън Маккуилкин сложи край на кариерата си като президент на семинария. Той беше на
върха на кариерата си, пишеше книги, произнасяше лекции, управляваше голяма организация, когато
беше установено, че жена му е болна от болестта на Алцхаймер. Мнозина от колегите на Робертсън
очакваха  той  да  настани  Мюриъл  в  частна  клиника,  където  ще  се  грижат  добре  за  нея.  Но
Маккуилкин реши самият той лично да се грижи за жена си. Кариерата му отиде на второ място в
живота му. Когато обяви, че ще се пенсионира по-рано, той произнесе една емоционална реч, в която
каза, че Мюриъл се е грижила за него повече от 40 години и сега е негов ред той да се грижи за нея.
(Коментар: Намерих тази реч и реших да я включа в книгата, защото си заслужава да бъде прочетена, заедно
с кратко описание на живота на този човек. Д. Робертсън Маккуилкин починал на 2.06.2016 на 88-годишна
възраст.  Неговият баща е  бил първият президент на  Columbia Bible  College  and Seminary  (now Columbia
International University). Робертсън и жена му се срещнали като студенти в този колеж и се оженили. През
55-годишният им семеен живот отгледали 6 деца и служили 12 години като мисионери в Япония. После се
върнали в същия колеж, където тя работила като преподавател, а той – като президент на колежа от 1968
год. Под неговото ръководство броят на студентите се удвоил и били създадени 2 радиостанции. В речта си
по повод на пенсионирането си  Маккуилкин казал: „Когато дойде този момент, решението ми беше твърдо.
Нямаше нужда от много пресмятане. Това беше въпрос на почтеност. Не бях ли обещал преди 42 години: „в
болест и в здраве...докато смъртта ни раздели?“ Това въобще не е жесток дълг, поради който аз стоически
се пенсионирам.  Това беше единственото честно решение. В края на краищата, тя се беше грижила за мен
повече от 40 години с възхитителна посветеност; сега беше мой ред. А какъв партньор беше тя! Даже и да се
грижа за нея в продължение на още 40 години, аз пак не бих могъл да й се отплатя.“ След смъртта на жена
му Маккуилкин казал: „Болестта изглежда не й причиняваше болки. За мен това беше бавно умиране, докато
наблюдавах как тази жизнена и творческа личност, която познавах и обичах,  постепенно угасва.“ Д.Пр.)
Отдавна отминали годините, когато Мюриъл даже е разбрала кой е той, но този любящ съпруг се
грижил за жена си до денят на нейната смърт. Маккуилкин е познавал радостта да живееш за другите.

Даже в нашата егоцентрична култура, мнозина от нас са се радвали повече на успеха на другите,
отколкото на техните собствени победи. Едни от най-щастливите преживявания в живота ми беше да
изпълнявам ролята на наставник и възпитател на моите колеги или просто да виждам, как хора от
средите на нашата фондация,  на които съм подал ръка за  да започнат,  после разцъфтяват.  Аз бях
необикновено  благословен  да  работя  с  стотици  бивши  затворници,  чийто  живот  беше  напълно
променен. Един от онези, които претърпяха особено голяма промяна беше Мери Кей Биард, която
прекара 8 години в затвора, понеже била любовница и съучастница на гангстер, който бил един от
първите 10 най-издирвани престъпници-бегълци в списъка на ФБР. Когато излязох от затвора, аз я
наех да работи за нас в Алабама. Поразена от нуждите на 300 деца, чиито майки бяха в женския
затвор край Жулия Тутуаилър, Мери Кей помолила семействата в църквите да „осиновят“ по едно от
тези деца и да му изпратят подаръци за Рождество.  Програмата,  която започна в началото само в
няколко църкви и с един търговски мол,  сега работи в 40 държави по света.  През последните 20
години само  в  САЩ, 6  милиона  деца,  чиито  родители  са  били в  затвора,  получиха  подаръци за
Рождество и бяха посетени от членове на църквите през празниците. Ежегодно на повече от 600 000
души е оказвана помощ. Сега много от тези деца ходят на християнски лагери и самите те са станали
наставници, след като посоката на живота им беше пренасочена от бандите, наркотиците и насилието
към стремеж да живеят, дарявайки другите хора.

Живеенето за другите прави живота да си заслужава да бъде живян. Моят опит не е ограничен
само до хората, които са излезли от затвора. През годините аз търсех млади хора с писателски талант.
През  1986  търсех   помощник,  който  да  ми  помага  в  писането  на  чернови  на  уводни  статии  и
коментари. Един приятел ми изпрати статия, написана от студент в Колежа Уитън, който се казваше
Майкъл  Гирсън.  Статията  му  за  Майка  Тереза  беше  красиво  написана,  добре  обмислена,  много
оригинална и свежа. Тя ми впечатли много – толкова много, че аз и до ден днешен я помня. Накарах
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един човек от моя екип да се обади до Колежа Уитън и да попита за Гирсън. Установих, че той е
абсолвент и ще се дипломира същото лято. Тогава го попитах дали иска да се срещнем следващият
път, когато ще бъда в Чикаго. Няколко месеца по-късно имах престой там по време на едно пътуване и
се  срещнах с  младия  Майк Гирсън  на  летището.  Облечен  в  черен  костюм с  жилетка,  с  коприна
вратовръзка, с колосани френски маншети с черни ониксови копчета за маншети, той изглеждаше, че
идваше направо от Викторианската епоха. Помислих си: „Какъв е той? Къде е обичайното студентско
облекло?“ Прекарахме заедно 20 минути, разговаряхме и аз веднага разпознах, че Майк притежаваше
необикновени дарби. Той беше забележително ведър,  задълбочен и много образован.  Поради това
веднага го попитах дали би искал и да работи за мен. Той ми каза, че е бил приет в Теологичната
семинария „Фулър“ за академично изучаване на теологията. Аз му казах: „Не. Ти си готов да влезеш в
голямата лига и да се участваш в борбата за защита на истината. Аз имам нужда ти да дойдеш във
Вашингтон и да пишеш заедно с мен.“ Разбира се, той беше стъписан от моята прямота и дързост, и
каза, че ще си помисли и ще се моли за това. Скоро след това той прие предложението ми.

Майк беше съкровище.  Когато  пристигна  във  Вашингтон за  пръв път,  той  не  беше много  в
хармония с културата на фондацията „Приятелство в затвора.“ Той беше твърде официален и твърде
стриктен. Не мисля, че някой от нас е видял някога Майк да работи по риза, без сако. Обаче това,
което видяхме, беше един плодовит писател и работата на един удивително начетен ум. След 4 месеца
Майк  вече  пишеше  материали,  които  просто  не  се  нуждаеха  от  моето  редактиране.  Той  беше
необикновено талантлив.  Притежаваше дълбоко разбиране на теологията и на Библията, и обичаше
Господа.  Двамата  с  него  прекарахме  заедно  две  и  половина  прекрасни  години.  Той  ми  повлия
значително, като ме окуражи да прочета отново книгите на Русел Кирк,  Едмунд  Бурк и другите
велики автори на класическият консерватизъм.

Майк ми се обади един ден след като Дан Куейл беше избран за вицепрезидент през 1988 и ми
каза, че трябва да говори с мен относно ангажиментът, който беше поел да работи 4 години за мен.
Помоли ме да го освободя от този ангажимент, за да може да кандидатства за работа за  Дан Коатс,
конгресмен, който току-що беше заел овакантеното място в сената от Дан Куейл. Напълно в неговия
стил, Майк ми каза, че ако аз имам някакви възражения, той ще изпълни ангажимента си към мен. Аз
прецених, че неговата лоялност е удивителна – и рядко срещана, особено като се има предвид, че аз
въобще не бях го молил да поема този ангажимент. Тъй като двамата с Дан Коатс (Коментар: Който
сега, през 2017 год., току-що беше назначен за шеф на ЦРУ от Президентът Тръмп. Д.Пр.) бяхме много
добри приятели, аз направих за Майк нещо още по-добро, като позвъних на Дан и направих всичко
което можах за да се убедя, че Майк ще бъде назначен при него. След като работи много успешно за
Дан Коатс, след това Майк работи за Джак Кемп. Накрая този способен млад мъж започна да работи
като репортер за U.S. News & World Report. Наблюдавах с радост, когато Майк се ожени за една млада
жена  от  корейско-американско  семейство  и  стана  баща  на  две  красиви  момчета.  През  време  на
престоя си във Вашингтон, Майк постоянно свидетелстваше за своята вяра в Христос.

Когато тогавашният губернатор Джордж Уокър Буш се обади и помолил Майк да пише речи за
него, Майк дойде при мен и ме попита: „Трябва ли да направя това?“  Аз му казах да сграбчи този
шанс.  Майк  написа  за  Джордж  Буш  речите,  свързани  с  номинирането  му  за  президент  на
републиканската партия, както и речта му при встъпването му в длъжност (инагурацията). Младият
автор продължи да пише и се превърна в един от старшите съветници на Президента Буш и в основен
автор на неговите речи. Той написа важната реч на Буш пред конгреса след 11.09.2001 – реч, която
допринесе много са сплотяването на нацията.

Когато президентът Буш произнасяше тази реч, Майк седял в своя хол и изчакал, докато речта
свършила.  Бил толкова напрегнат,  че  не можал да понесе да присъства лично на това събитие.  А
когато  президентът  Буш  се  върнал  в  Белия  дом,  първо  се  обадил  по  телефона  на  Майк  и  му
благодарил за речта. Майк се осмели да каже: „Г-н президент, мисля си, че Бог ви е поставил на това
място  заради  това  време.“  (Коментар:  Така  прави  връзка  с  Ест.4:13-14.  Д.Пр.)  А  президентът  му
отговорил така: „Майк, Бог е поставил НАС на това място заради това време.“

Преди 30 години аз влязох в Белия дом, за да окажа влияние върху начина, по който живееха
хората и върху великите събития от нашито време. Аз не успях поради скандала Уотъргейт. Но Майк
Гирсън продължи, за да направи голяма част от онова, което се надявах да постигна аз за нашата
страна – и при това той го направи по-добре, много по-добре, защото той стоеше върху фундамента на
вярата. Той е написал някои от най-добрите речи, които са произнасяни от  някой президент. Освен
това Майк създава наследство в политическото мислене по отношение на много морални и други
теми – особено по темата за биотехнологиите. В живота на Майк Гирсън аз виждам изпълнението на
много от моите собствени надежди и мечти. А за постигането на всичко това беше нужно само да дам
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старт на един млад и талантлив човек, да знам кога да му позволя да си замине и да поставя неговия
успех и добруване пред изгодите, които той би допринесъл на моята организация. Когато даваме на
другите, ние откриваме една вечна истина: Когато даваме, ние получаваме повече, отколкото сме
дали. 

Хората, на които сме повлияли положително, са реалните и трайни паметници в нашия живот.
Научих този урок преди 20 години, когато бях в Англия да изнасям лекции. Една от историческите
личности, от които дълбоко се възхищавам е членът на английския парламент  през 18-я век Уилям
Уилбърфорс,  който  започнал  кръстоносен  поход  за  забрана  на  търговията  с  роби.  Към  него  се
присъединили още 3-4 християни-политици и бизнесмени, които посветили живота си един на друг и
на  премахването  на  това  голямо  зло.  (Коментар:  В  сегашният  век  на  подценяване  на  ролята   на
християнската вяра за развитието на цивилизацията и на обществото трябва да подчертаваме факта, че
християни, а не атеисти, мюсюлмани, будисти и т.н. са започнали борбата срещу робството и са я довели до
успешен край.  Д.Пр.)  Те се  преместили да живеят в съседни къщи в Клафам, населено място край
Лондон и станали известни като „Сектата от Клафам.“ В продължение на 20 години тези борци за
отмяна на робството водили битка. Парламентът отхвърлял предложения от тях закон за отмяна на
търговията с роби и после те отново го внасяли за разглеждане. При всяко гласуване получавали все
повече гласове в подкрепа на закона, а след  2 години те се подготвяли и отново го внасяли. Робството
било извънредно печеливш бизнес в Британската империя – 500 ветроходни кораби, регистрирани в
Ливърпул участвали в търговията с човешки тела, плавайки от Африка до Западна Индия (Коментар:
островите в Карибско море.  Д.Пр.) и от там – до Америка.  Значителен дял от парите,  спечелени от
търговията  с  роби  на  стойност  хиляди  английски  лири  стерлинги  влизали  в  джобовете  на
парламентаристите. Така е възникнала английската избирателна система с номинално съществуващи
избирателни райони. (Коментар: Тя била наричана  „rotten“ - прогнила. Наистина е била прогнила, защото
броят на избирателните райони бил определен преди няколко века. През това време някои от населените
места  западнали,  а  други  бурно  се  разраснали,  но  това  не  се  отразило  в  избирателната  система.  Така
например,  за  изборите  през  1831  от  403  избрани  депутати,  152  били  избрани  от  по-малко  от  100
избиратели/всеки, а 88 депутати – от по-малко от 50 избиратели. А този малък брой избиратели много лесно
били подкупвани, за да гласуват за определен кандидат. Както виждаме, купуването на гласове не е български
патент.  Например,  по онова време Манчестър вече  бил развит индустриален  център,  но нямал  право да
изпраща  депутати  в  парламента,  защото  бил  сравнително  нов  град.   Д.Пр.)  Преодолявайки  почти
свръхчовешки препятствия, Уилбърфорс и неговата група упорито се борели. Всеки ден се събирали и
в продължение на 3 часа се молели и изучавали Библията. Пишели, отпечатвали и  разпространявали
брошури  в  цяла  Англия.  Вечер  след  вечер  говорели  от  трибуната  в  Палатата  на  общините,
призовавайки към справедливост и праведност. Когато даваме, ние получаваме повече, отколкото
сме  дали.  Накрая,  през  1807,  след  20  годишна  борба,  търговията  с  роби  е  била  забранена  чрез
гласуване в Парламента. (Коментар: Десетина века преди това робството в самата Европа било изчезнало.
Единствено в Русия се запазила търговията с крепостни селяни, които са били продавани заедно със селата,
което е била отменено чак през 1864, само 13 години преди Руско-турската „освободителна“ война. И когато
руснаците влезли в „поробена“ България, останали удивени от къщите в Свищов. Д.Пр .) През 1833 самото
робство в пределите на Британската империя било отменено и това станало само няколко дни преди
смъртта на Уилбърфорс.

Когато в онази година бях в Англия, знаейки че по програмата една вечер ще имам свободно
време, след като през целия ден бях чел лекции, аз попитах моя домакин дали може да уреди едно
посещение в Клафам. Исках да видя къщите,  в които бяха живели хората от Сектата на Клафам,
църквата в която са се покланяли на Бога и някои паметници, които са бил издигнати в чест на техния
невероятен кръстоносен поход. Един приятел англичанин откара двама ни с Пати до Клафам, който
беше погълнат от разрастването на града и се  беше превърнал в едно от многото предградия  на
Лондон. Когато привечер пристигнахме, над мрачните улици се стелеше мъгла. Пътят криволичеше и
водеше нагоре по един хълм, а моят домакин каза: „Наближаваме мястото, където са живели хората от
Сектата на Клафам.“ Единственото нещо, което можех да видя беше скучна, боядисана в бяло редица
от къщи. „А къде е фермата на Тортън?“ - попитах аз, имайки предвид един от основните личности в
Сектата на Клафам. Той отговори: „Забравих да ви кажа. Всички онези ферми, в които са живели
хората  по  времето  на  индустриалната  революция,  са  разрушени  и  на  тяхно  място  са  построени
градски  домове.“  Това  разочарование  беше  силно,  но  все  пак  не  толкова  силно,  колкото
разочарованието, което последва. Тръгнахме надолу към Англиканската църква, намираща се в парка
в Клафам. Леката мъглата се превърнала в слаб дъждец и почти се беше стъмнило. Когато почукахме
на вратата на църквата, свещеникът се появи и ни поздрави. Аз му обясних: „Искам да видя къде е
проповядвал Уилбърфорс, както и някакви паметници, които имате за Уилбърфорс и неговата група.
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Той е моят герой.“ Свещеникът, който предварително беше уведомен, че ние ще го посетим, каза:
„Разбира е, разбира се. Влезте направо оттук.“ Влязохме в църквата и тръгнахме по каменния й под,
минахме покрай няколко реда дървени пейки и стигнахме до едно място зад олтара.  Свещеникът
гордо посочи към един прозорец с витражи в една ниша на стената. „Това е мястото,“ каза той.  

Църквата беше доста тъмна, така че аз присвих очи за да видя това, към което посочваше той.
Свещеникът разбра,  че имам затруднение и каза:  „Не виждате ли? Там, в центъра е профилът на
Уилбърфорс.“  Портретът  на  прочутия  мъж  заемаше  една  квадратна  площ  в  центъра  на  едно  от
стъклата на витража с дължина на страната не повече от 12-15 см. Под витражния прозорец имаше
една  лавица,  на  която  бяха  поставени  малки  брошури  и  имаше  надпис,  на  който  пишеше:
„Информация  за  Сектата  на  Клафам,  цена  50  пенса.“  Опитах  се  да  скрия  разочарованието  си,
благодарих на свещеника и купих няколко брошури, но бях оклюмал. Уилбърфорс беше променил
посоката на развитието на Западната цивилизация. Чрез абсолютна настойчивост и свята решимост
той воювал срещу най-отвратителната низост на своето време.  Този велик човек е поставил края на
търговията с роби и сега като паметник, издигнат в негова чест, има единствено едно малко стъкълце
в един витражен прозорец? Не можех да повярвам в това.

Благодарихме на свещеника и излязохме от църквата. Придружени от моя приятел, двамата с
Пати минахме пеша през селския парк за да стигнем до мястото, където беше паркирана колата ни.
Помолих да спрем за момент в средата на парка, за да събера мислите си. Докато правех това, аз
изживях един силен момент на прозрение. С очите на разума си видях една дълга колона от роби,
облечени в дрипави препаски през бедрата, които вървяха през парка, а веригите бяха паднали от
глезените  им.  И си  помислих:  „Разбира  се  –  точно това  е.“  Наследството на  Уилбърфорс  не  е  в
паметници, в църкви или във витражни прозорци.  Това наследство се намира в живота на хората,
които  са  били  освободени.  Чернокожите  мъже  и  жени,  които  вече  не  са  роби  –  те  са  живите
паметници на Уилям Уилбърфорс и на неговата работа.  В продължение на много поколения хората
могат да благодарят на Уилбърфорс, че той е променил съдбата им.

Наскоро се питах кои от нещата, които съм постигнал в живота си означават най-много за мен
самият – кои са събитията,  които могат да ме утешават в  предсмъртния ми час.  Един епизод ми
помогна да си изясня това.  През 1993 научих, че съм спечелил ежегодната „Награда Темпелтън за
напредък  в  религията.“  Други  получатели  на  тази  награда  са  били  Били  Греам,  Майка  Тереза  и
Александър Солженицин – наистина бележити хора. Когато за пръв път чух за това, аз бях изумен и
развълнуван.  Никога, даже и в най-смелите си мечти не съм си представял, че ще спечеля такава
награда.  Веднага  разбрах,  че  Наградата  Темпелтън  ще  означава  световно  признание  за  нашето
служение и че ще ни помогне извънредно много.  Наградата беше придружена със сумата от 1 мил.
долара, които без нито секунда колебание реших да даря на фондацията „Приятелство в затвора.“
Тези пари ми бяха дадени лично на мен, но самата Награда Темпелтън отдаваше почит на всички
онези, които бяха направили възможна работата на „Приятелство в затвора.“ 

Отпътувах до Бъкингамския дворец в Лондон, за да получа наградата, която ми беше връчена от
принц Филип  (Коментар:  Съпругът на английската кралица.  Д.Пр.).  Пати ме придружаваше на тази
церемония,  както  и  синовете  ни  Крис  и  Уендъл.  Церемонията  се  проведе  през  месец  май,  а
Бъкингамския дворец беше обкръжен отвсякъде от огромна тълпа туристи, които наблюдаваха през
оградата  как  се  извършва  смяната  на  караула  на  Кралската  гвардия.  Полицията  отвори  път  през
тълпата, за да може нашия керван от лимузини да влезе през вратата, а гвардейците взеха за почест.
Случайните туристи, които не знаеха кои сме ние, надничаха през прозорците в колите и ни махаха с
ръце с въодушевление. Нашият шофьор ни каза и ние да им махаме с ръце като отговор.  Това ме
накара да се чувствам, че се подмазвам.  Някои хора обичат да си играят с тълпата и знаят как да
възнаграждават хората, които ценят високо  тяхната представа за величие. Аз вече не съм политик. Не
мога да направя това,  защото съм напълно наясно,  че съвсем не  съм такъв човек,  какъвто те  си
представят,  че  аз  съм.  Вътре  в  двореца,  придружени от  съветници и полицаи,  ние  минахме през
лабиринт от коридори и накрая стигнахме до Китайската зала, просторна и богато украсена зала за
приеми, намираща се откъм лицевата страна на двореца. Групата ни се състоеше от повече от 50
човека:  членове  на  Камарата  на  лордовете,  правителствени  служители,  предишни  носители  на
наградата и видни представители на църквата, бизнеса и търговията. Всички ние бяхме подредени в
една редица според протокола.  Аз стоях в началото на редицата,  откъдето щеше да дойде принц
Филип и ще се ръкува, и ще върви покрай редицата, като се спира и разговаря с всеки от хората, които
бяха  от  дясната  ми  страна.  Служителят  от  протокола  ми  каза,  че  тъй  като  съм   американски
гражданин, не е нужно да се покланям пред кралската особа, но е подходящо да направя някакъв знак
на уважение. После ми каза да не казвам нищо на Негово кралско височество, преди самият принц
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първо да ми заговори и в никакъв случай да не се доближавам до Принц Филип. Принцът щял да ме
придружи до центъра на залата, за  да получа наградата. Служителят от протокола два пъти ми каза:
„Ние никога не  се доближаваме до кралската особа. Те се доближават до нас.“ Аз се съгласих, като
кимнах с глава.

Чакахме няколко минути и тогава,  внезапно разговорите престанаха.  През огромна позлатена
врата  влезе  Принц  Филип  със  своя  ескорт  от  помощници.  Той  дойде  веднага  при  мен,  както  се
очакваше,  здрависахме  се  и  след  това  продължи  по  редицата  вдясно  от  мен,  дружелюбно
поздравявайки всеки от посетителите. След това Принц Филип отиде в центъра на залата и кимна към
мен – изглежда, за да отида при него. Зад него стоеше служителят от протокола, справен като глътнал
бастун и с поклащане на глава ми казваше „Не.“ Принц Филип погледна към мен и още веднъж ми
кимна да отида при него. Погледнах към  служителят от протокола и той още веднъж с поклащане на
глава ми казваше „Не.“ Почувствах се неловко. Накрая реших, че положението е абсурдно и отидох
към центъра на залата. 

Бяха ми казали, че имам 2 минути на разположение за да говоря при приемането на наградата,
което и направих. Но Принц Филип веднага започна да ми задава въпроси за нашата работа и прояви
особен интерес към програмите ни за работа с непълнолетните. Имахме един прекрасен разговор и се
оказа, че е това е чудесен момент. Дълбоко в подсъзнанието си аз имах една натрапчива мисъл: аз стоя
тук,  защото  хиляди  затворници,  чийто  живот  Принц  Филип  имаше  възможността  да  докосне,
разчитаха на мен. 

Когато  се  върнах  в  моя  офис  в  „Приятелство  в  Затвора,“  поставих  медалът  на  „Наградата
Темпелтън“ на  бюрото си  и аз  започнах да мисля  какво мога да  направя с  него.  Повиках Нанси
Наймиър, моя дългогодишна помощничка и двамата обсъдихме къде можем да го поставим. След като
голямото  събитие  в  Бъкингамския  дворец  беше  свършило,  медалът  изглеждаше  като  безполезна
дрънкулка.  Какво бих могъл да направя с него? Да го гледам ежедневно и да си казвам: „Аз съм
спечелил Наградата Темпелтън?“ В продължение на няколко мига го държах в ръката си, обърнах го
от другата страна и го огледах внимателно. Беше красиво проектиран и  изработен в съвременен стил,
но все пак си оставаше само метално парченце. Връчих го на Нанси и казах: „Ще му намериш някое
подходящо място, нали?“ 

А когато тя си излезе с медала, аз отворих едно чекмедже и извадих от него едно писмо, което
бях получил преди 3 години от няколко затворници от един затвор в Сибир. Затворът беше пълен с
дисиденти,  които бяха  хвърлени  в  затвора  още  през  годините  преди  разпадането на  СССР.  Един
мисионер  нелегално  беше  изнесъл  това  тяхно  писмо  от  затворът,  намиращ се  в  град  Магадан  –
отдалечено място в Сибир, място с почти вечен студ, сивота и унищожаващо душата пренебрежение.
Знаех точно как изглежда този затвор и при какви условия живееха тези хора, защото през 1990 имах
един рядък шанс – бях един от първите хора от Запада, но които беше позволено да посетят Лагер 35 в
|Перм, прочут затвор за политически дисиденти. Разположен в предпланините на планините Урал, на
хиляди километри разстояние на изток от Москва, Лагер 35 в Перм беше едно от най-мрачните места,
които някога съм посещавал. (Коментар: А Колсън е посетил повече от 600 затвори по целия свят, така че
имаме всички основания да вярваме на преценката му. Д.Пр.) Неговите килии бяха студени, тъмни бетонни
дупки. За да стигнем до това място, ние трябваше да минем с кола по път между преспи от сняг, които
бяха толкова високи,  че ние имахме усещането,  че се  намираме вътре в  някакъв леден вулкан.  В
продължение на повече от 4 часа пътувахме през дупки по пътя, запълнени с топящ се сняг и никога
не видяхме никакъв признак на живот, преди да стигнем до затвора. 

Помислих си за условията, в които живееха тези затворници, докато държах писмото им, което
получих чрез мисионера.  Затворниците бяха писали в отговор на моята книга „Да обичаме Бога“
(Коментар:  Аз  имам тази  книга  и  ще  я  преведа.  Д.Пр.),  която беше преведена на руски,  после беше
изпратена по различни канали в Русия и накрая беше позволено да бъде четена от затворниците. В
писмото на затворниците, което беше адресирано до служител в нашата фондация, се казваше:

„12 юни 1990
Вие  ни  изпратихте  вашата  книга  „Да  обичаме  Бога,“  но  в  продължение  на  цял  месец

администрацията на затвора не ни разрешаваше да я прочетем. Когато научихме, че тя се намира
при нас в затвора, ние се оплакахме в Москва и най-накрая ни беше позволено да я прочетем. В
нашият лагер има около 3000 затворници и всеки от тях е прочел вашата книга. Всъщност, всяка
вечер някой чете на глас, а други 15-20 човека слушат. Добре е, че авторът Колсън е писал за себе
си.  Когато научихме,  че  ти  си  бил  в  затвора,  ние  разбрахме,  че  ти  знаеш какъв  е  смисъла  на
свободата. Иначе казано,  ние, които мразехме и си мислехме, че такива са чувствата на всички
хора,  разбрахме,  че  е  възможно  да  се  научим  да  обичаме  Бога  и  другите  хора.  Молим  те  да
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изпратиш поздрави на Чък Колсън. Иска ни се всички съветски хора да могат да прочетат тази
книга. Тя е полезна за всеки човек. Чък, моля те, пиши ни и г-н Моргулис ще преведе писмото ти на
руски. Или ако е възможно, посети ни! Имаме нужда от някой като теб. Би било прекрасно, ако
повече от твоите книги може да бъдат изпратени тук. 

Симеон Гороков
Валентин Суконин
и още 3000 затворници.“
Докато четях това писмо, изпитах едно поразително чувство на благодарност, че на мен ми беше

позволено да подпомогна с нещо живота на тези хора. Можах да ги видя, събрани по групи от по 15-
20  човека,  които  слушат  прочитането  на  глас  на  книгата  ми  „Да  обичаме  Бога“  -  вероятно  на
светлината от запалени свещи сред сибирския студ и мрак. Чрез книгата те бяха усетили прегръдката
на Бога,  надеждата за  тяхното бъдеще и събуждането в тях на прошката и любовта към техните
преследвачи. Когато пишех „Да обичаме Бога,“ аз никога не съм си представял, че Бог ще я използва
за да докосне хората по този начин.

И това, разбира се, отново е парадокс: През годините, когато работех в Белия дом, аз се отивах да
окажа влияние върху Студената война – но имах много ограничен успех – а една моя книга успя да
проникне в съветски затвор и да даде надежда на 3000 човека. 

Наградата Темпелтън – металния медальон – или писмото от Симеон и Валентин и техните 3000
колеги-затворници. Кое от тези две неща би било по-ценно за вас? Единственото, което мога да кажа
сега е, че в този момент аз даже не знам къде е закачен този медал. Но пазя писмото от затворниците в
моята чанта с документи и когато съм преуморен, потиснат или обезкуражен, аз го изваждам и отново
го прочитам. Ако преди да умра ми бъде позволено да имам време за размишление, аз съм сигурен, че
ще държа това писмо на масичката край леглото си. 

Даването на другите поражда най-голямото задоволство.  По-лесно е да напишем един чек, но
понякога трябва да дадем себе си. Имам предвид – изцяло – включително самия си живот. Когато
направим това, няма никакви ограничения пред начина, по който живота на другите хора може да
бъде променен и нашата култура също да бъде променена.

Виждаме това в историята на хора, които са били въвлечени в една от най-великите трагедии в
историята на човечеството, хора, които въпреки всичко, са намерили силата да оценят всичко това,
което е наистина добро за живота. Това е история за лична саможертва, която пренасочила цялото
общество от ръба на смъртта към добрия живот.

Глава 14

Никой няма по-голяма любов от тази

В  началото  на  Втората  световна  война  японците  се  наслаждаваха  на  грандиозен  успех  в
тихоокеанския район. На 7.12.1941,  в същият ден, в който японците унищожиха 10% от военният
флот на САЩ в пристанището Пърл Харбър, японски самолети атакуваха летищата във Филипините.
Само за 2 дни японските въздушни сили унищожиха повече от 50% от базираните в Тихия океан
американски самолети, както и военният корабостроителен завод Кавит във Филипините.

Стратегията на японците предвиждаше да се води 150-дневна операция, с цел да се осигури
защитен  периметър  от  Бирма  на  запад  до  южния  край  на  Холандските  източни  Индии  (днешна
Малайзия) и до островите Гилберт и Маршаловите острови на североизток. Японците вярваха, че ще
могат да защитават тази териториална дъга против всяко контранападение и че Съюзниците ще молят
за сключване на примирие, като подарят на Япония нова империя, която ще обхваща западната част
на Тихия океан и в нея ще влизат Югоизточна Азия и целия Китай.

На 8 декември  1941 японските бомбардировачи унищожиха английските военновъздушни сили
в Хонг Конг и принудиха английските и канадските войски, които защитаваха този град да се предадат
на Рождество Христово. На 10 декември 1941 Гуам беше превзет от японците. Японците победиха
австралийските и индийските части, които защитавали Малая и през януари 1942 завладяха цялата
страна, с изключение на остров Сингапур.

Към  средата  на  януари  1942  Съюзниците  създадоха  общо  командване  на  американските,
британските, холандските и австралийските войски (ABDACOM), което беше отговорно за защитата
на Малая, Суматра, Ява и достъпите до Австралия. Но три японски дивизии направиха десант на
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остров Сингапур и към 25 февруари 1942 (ABDACOM) престана да съществува. 
Въпреки че тогава бях малко момче, аз си спомням усещането за паника, което тези събития

предизвикаха в Америка, защото врагът очевидно побеждаваше. Хиляди от най-добрите английски и
американски военни части или бяха пленени, или за да се защитят бягаха към безопасни места. В този
момент от историята,  през пролетта на 1942,  корабът Сетия Берганти плувала в западна посока в
Индийския океан. На този двумачтов ветроходен кораб се намирали 10 английски офицери, храбра
група, подбрани от войските, които били прогонени от Сингапур от японците. Екипажът бил изминал
значителна  част  от  техният  12000  мили  дълъг  път  от  Суматра  до  Цейлон  (днешна  Шри Ланка),
мислейки си, че този остров е най-добрият им шанс за спасение. 

Сред тези офицери бил и Ърнест Гордън, наричан „Рози“ от спътниците си, защото той бил
образец на здрав мъж – 90 кг мускули,  разпределени в тяло с височина 188 см.  Бивш студент в
Университета Св. Андрей, (Коментар: University of St. Andrews е основан в Шотландия през 1410-1413 от
група августински монаси. Той е тритият най-стар университет в англоговорящия свят – след Оксфорд и
Кеймбридж.  Д.Пр)  Гордън  станал  шампион  по  ветроходство  в  регатата  „Фърт  оф  Клайд“  и  се
наслаждавал от моряшкия живот. Той все още не бил много засегнат от войната и си мислел, че когато
войната свърши, би могъл да се завърне в Югоизточна Азия и да служи като военен съветник на
тамошните  правителства,  съвместявайки  големите  приключения  със  спечелването  на  богатство.
Предвижвайки, че повечето от бившите британски колонии ще станат независими държави, той си
представял своето бъдеще като посредник и представител на могъщи политици.

Тогава на хоризонта се появили три тъмни петна – димът от комините на японски танкери.
Когато японците пленили екипажа на Сетия Берганти,  те  им казали,  че ще бъдат  убити веднага,
понеже счели, че са шпиони. Впоследствие японците предпочели да заменят смъртта им с по-малко
наказание  -  принудителна  работа.  В  нарушение  на  международните  договорености,  Гордън  и
спътниците му били принудени със сила да работят като работници при построяването на позорната
„Железопътна линия на смъртта.“ След това били закарани в един лагер за военнопленници в северен
Тайланд, наречен „Чингкай.“ Ърнест Гордън разказва тази история в забележителната си книга „Да
сложим край на всички войни.“

Японците искали да завладеят Индия, но съществуващата им линия за доставки по море била
уязвима от нападения от подводници. Поради това решили да изградят линия за доставка чрез ж.п.
транспорт,  като  съединят две  вече  съществуващи ж.п.  линии  –  едната  от  Сингапур  до Банкок,  а
другата – в Бирма от Рангун до Йе. Трасето на свръзката между двете ж.п. линии било дълго стотици
мили и лъкатушело през горите и планините на Тайланд. Изпълнението на задачата за съединяването
на тези две линии в нормални условия би отнело до 6 години, но японците принуждавали своите
пленници да свършат работата за по-малко от 1 година. Биели ги с бамбукови летви, хранели ги с по
две купички ориз на ден и ги принуждавали да работят,  докато останат без сили. Изтезанията се
практикували  широко.  Японците  смазвали  ръцете  на  някои  затворници  между  челюстите  на
менгемета; други увесвали на дървета, вързани за палците на краката или ги заравяли живи в земята.
При всеки признак на неподчинение японските войници реагирали с яростно настървение. 27 % от
военнопленниците умрели в техните лагери. 

Ровейки земята с лопата, изхвърляйки тежката пръст монотонно, лопата след лопата, мъжете
копаели трасето на ж.п. линията в джунглата. Когато трасето преминавало през скали, то трябвало да
бъде прокарвано чрез взривяване с динамит, който бил използван толкова небрежно, че много хора
умирали вследствие на ненужни инциденти. Когато трасето на ж.п. линията пресякло реката Квай,
военнопленниците изградили мостове (което може да се види във филмът „Мостът на реката Квай,“
едно  много  романтично  описание.)  Военнопленниците  сечели  стълбовете  за  тези  мостове  в
джунглата, прекарвали ги по реката до мястото на моста, а след това ги забивали в дъното на реката
чрез  ръчно  задвижвани   машини  за  забиване  на  колоните.  По  този  примитивен  начин
военнопленниците  изградили  мостове  с  височина  до  15  метра.  Те  правели  всичко  възможно  да
саботират строителството,  даже докато го извършвали. Извършването на тежка работа по 12 часа
ежедневно, подложени на системно недохранване и на горещини, които често достигали до 50  °С,
бързо превръщало хората във вървящи скелети.

Ужасните условия били утежнявани от отчаянието на военопленниците. Всеки бил обхванат от
манията да оцелее. Военнопленниците самоотвержено се стремели да станат членове на „Клубът на
стълбата“ - стремели се да се изкатерят нагоре, стъпвайки върху телата на другите, с цел да останат
живи. Това е бил микрокосмос на практическото приложение на теорията на Дарвин: Оцелявал най-
приспособилият се, или най-умният, или най-непочтеният или най-отявленият злосторник – това бил
лозунгът на онова време. Онези, които се разболявали, били хвърляни в болнична барака, наричана
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„Къщата  на  смъртта,“  където  те  били  бързо  забравяни.  Изглежда  единственият  интерес,  който
проявявали военнопленниците към умиращите бил,  за  да им вземат парите,  ръчния часовник или
запалката за цигари. После тези предмети тайно се търгували с тайландците през оградата на лагера
срещу храна. Допълнителните калории означавали дали ще останеш жив или ще умреш.

Военнопленниците крадели и от живите си другари. Вързопът на един приятел на Гордън, Иян
Стюард, бил издърпан изпод главата му, докато той спял. Така той изгубил снимката на годеницата си,
джобното си ножче и един бележник – неща, от които черпел упорита издръжливост, когато японците
отнели  свободата  му и  всичко  останало.  Но  когато  собствените  му другари  го  ограбили,  той  се
почувствал  много  по-наранен,  отколкото  от  отношението  на  японците.  Военнопленниците  се
нахвърляли  върху  остатъците  от  храна,  които  японците  изхвърляли  всяка  вечер,  след  като  се
нахранели. Гордън видял един човек, който се измъкнал от боричкащата се купчина от хора, който
държал в ръката си смес от ориз и каша, от която капели капки от сок. Мъжът минал подтичвайки
покрай него като куче,  което иска да се скрие от погледа на другите, за да се наслади насаме на
храната. Само 6 седмици след като бил пленен, Ърнест Гордън, юначагата „Рози“ установил, че се
смалява и стопява, лежейки в „Къщата на смъртта,“ продълговата барака, изградена в долния край на
лагера,  най-близо до реката.  Когато дошъл мусонният дъжд,  подът на бараката бил залят от кал.
Тоалетните започнали да изригват. Хората лежали близо един до друг в редици, като главите на хората
се допирали до краката на хората от предната редица. Тропическите язви разяждали плътта и костите
им. Вонята в лишената от вентилация барака била невъобразима. Милиони дървеници гъмжели върху
болните, угощавайки се с малкото им останала плът. 

Гордън  страдал  от  периодични  атаки  на  малария  –  дизентерия,  която  била  последица  от
операция  на  апандисит  и  на  заболяване  от  дифтерит,  който  вече  бил  парализирал  краката  му,
покривайки ги с язви. Освен това той страдал от недохранване, защото японците не давали храна на
болните. Разумът му казвал, че той скоро ще умре, ставайки жертва на заболяването си точно така,
както ежедневно умирали други хора около него. 

Тогава, почти необяснимо, Гордън, се оказал един от първите получатели на жертвоготовни дела
на милост, които накрая променили цялата култура в лагера. Двама от неговите приятели от  Сетия
Берганти дошли един ден в „Къщата на смъртта“ да го видят. Капитанът на кораба, Едуард Хупър и
един моряк, Джо Алън дошли да видят как е Гордън. В началото те минали покрай леглото му, без да
го  познаят.  Поради  повреда  на  небцето,  Гордън почти  не  можел да  говори,  но  все  пак  успял  да
привлече  вниманието на приятелите си.  Когато Хупър дошъл до леглото му,  Гордън го хванал за
китката и Хупър се навел над болния човек, все още чудейки се кой може да е той. Когато капитанът
се  доближил  още  повече,  Гордън  промърморил  малкото  име  на  Хупър.  Капитанът  не  можел  да
повярва на очите си и възкликнал: „Мили Боже! Не е възможно ти да си Рози!“

Подтикнати да действат от разказа на Хупър и на Алън, приятелите на Гордън построили една
барака  за  него,  в  съседство  до  тяхната  собствена  барака.  За  кратко  време,  наръч  след  наръч,  те
откраднали необходимите  материали за  бараката,  докато събрали достатъчно за  да  изградят  стая,
отделена достатъчно от техните помещения,  за да не застрашат собственото си здраве, но за да е
чисто и  достатъчно тихо за  последните  дни от  живота  на  Гордън.  От едната  страна  на  бараката
поставили врата, през която той можел да наблюдава живота в лагера. Гледката и мириса на прясно
отрязани бамбукови и палмови стъбла незабавно ободрили духът на Гордън. Двама човека поели по-
голямата част от отговорностите да се грижат за  Гордан: „Дъсти“ Милър и „Динти“ Муур.  Даже
облечен само с  препаска на бедрата,  Динти,  един от старите училищни приятели на Гордън,  бил
спретната личност, със своите грижливо поддържани мустаци и прилежно вчесаната си коса. Дъсти
Милър,  бивш градинар  от  северна  Англия,  имал  приятен  глас  и  бил  грижовен.  И  двамата  били
християни, Динти бил католик, а Дъсти – методист. Динти помагал на Гордън през нощта, след края
на дългия работен ден. Дъсти, който все още се възстановявал от заболяване от дифтерит, се грижел
за Гордън през деня. За пръв път от последните 6 седмици Дъсти обръснал Гордън. Гордън не можел
да повярва, колко добре се почувствал да бъде отново на половината чист. Дъсти почистил язвите по
краката и ходилата на Гордън и след това започнал да ги масажира, борейки се със схващанията на
мускулите, което било последица от дифтерита и по този начин облекчавал кръвообръщението. 

Дъсти и Динти обединили усилията си за  събиране на допълнителна  храна,  за  да  подобрят
храненето на Гордън. На 31 май 1943, когато Гордън навършил 26 години, те успели да направят торта
от  сварен  ориз,  лимони,  банани  и  палмова  захар.  Бавно,  с  помощта  на  Дъсти  и  Динти,  Гордън
започнал да възвръща чувствителността в краката си. Накрая бил способен да седи изправен на края
на леглото си и започнал да се упражнява, като с помощта на ръцете си, повдигал краката си един
след друг. В началото можел да прави това упражнение само по 1-2 пъти. Но масажът на Дъсти и
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физическите упражнения дали добър резултат. Скоро Гордън бил в състояние да поклаща краката си
от  коленете  надолу  и  здравината  на  мускулите  се  възстановила  с  увеличаването  на
кръвообръщението.  Не  след  дълго  той  можел  да  върви  куцайки,  като  се  подпирал  на  бамбукови
патерици.  Скоро Гордън разбрал,  че военнопленници около него,  които се притеснявали дали ще
остане жив, постепенно започнали да се обнадеждават. 

Милостта,  демонстрирана  от  приятелите  на  Гордън  е  била  един  от  скромните  примери  на
жертвоготовно даване, което започнало да заменя манталитета „куче-изяжда- куче.“ Разкази за други,
още по-впечатляващи дела бързо се разпространили сред хората и това дало удивителен резултат.
Всеки военнопленник в групата на Гордън си намерил „побратим“ -  другар,  с когото ще споделя
добрите и лошите неща и двамата да се грижат един за друг. Побратимът на Енгус Макгиливри се
разболял изключително много.  Всички считали,  че човекът ще умре,  но Енгуст  започнал да дава
всичката си храна на своя побратим. Завивал го с единственото одеяло, което имал, за да го предпази
от студените нощи през периода на мусоните. Енгуст рискувал живота си, като нощем излизал от
територията  на  лагера,  за  да  купува  от  тайландците  патешки  яйца  и  лекарства  за  приятеля  си.
Вследствие на това побратимът му станал по-добре. Но за нещастие, гладът отнел живота на самия
Енгуст. Един ден високият и в миналото корав мъж просто паднал по очи на земята и умрял. Когато
чул историята за саможертвата на Енгуст,  Дъсти си припомнил един стих от Евангелието на Йоан:
„Това е моята заповед: Да се обичате един друг така, както Аз ви възлюбих. Никой няма по-голяма
любов от тази, че човек  да даде живота си за приятелите си.“ (Йоан 15:12-13)

Историята за Енгуст вдъхновила хората от целия лагер. Една вечер, когато една работна група се
приготвяла да се върне в лагера,  техният японски пазач преброил лопатите,  раздавани на мъжете.
Оказало се, че една лопата липсвала. Убеден, че някой от хората я е откраднал, за да я продаде на
тайландците, пазачът попитал кой е взел лопатата. После продължил толкова енергично със своите
обвинения, че от устата му започнала да излиза пяна. Яростта изковала решението. Тази лопата ще
трябва да му бъде дадена на всяка цена. Той отново настоял крадецът да си признае. Когато никой не
направил  крачка  да  излезе  пред  строените  военнопленници,  пазачът  вдигнал  пушката  си  и  се
прицелил в първия човек в редицата. Той пищял: „Всички умрете! Всички умрете!“ Щял да застреля
цялата група, един по един, ако никой не си признае. 

При тази ужасна заплаха, от която тръпки побили хората от цялата група, един смел английски
войник направил крачка напред и казал: „Аз направих това.“  Пазачът се нахвърлил върху човека,
ритал  го  и  удрял  го  с  юмруци,  докато  от  лицето  му потекла  кръв.  Спокойната  решителност  на
военнопленника  провокирала  неговият  мъчител  към  още  по-голяма  ярост.  Със  свирепи  викове
пазачът вдигнал пушката си над човека и с един удар с приклад по главата веднага го убил. Когато
умрелият  мъж паднал  на  земята,  пазачът  продължил  да  го  бие  и  рита  и  не  спрял,  докато  не  се
успокоил. Другарите на умрелият взели тялото му и го отнесли в лагера, където предали на домакина
лопатите си. Когато пазачите преброили лопатите се оказало, че нито една лопата не липсва.  

Вместо  да  подтикне  военнопленниците  да  отмъстят  на  жестокия  пазач  даже  по-жестоко,
жертвоготовната  смърт на техния другар ги вдъхновила.  След известно време един австралийски
редник бил хванат, че купува лекарство за свой приятел. Редникът бил набързо разпитан и осъден на
смърт.  На  сутринта  го  извели  навън,  за  да  бъде  убит,  а  всички  японски  пазачи,  както  и
военнопленниците  наблюдавали  сцената.  Австралийският  командир  на  осъдения  редник  и  един
свещеник  били  близо  до  него  като  свидетели.   Военнопленниците  забелязали  колко  нехайно  и
безстрашно било поведението на осъдения, докато отивал към мястото на екзекуцията. Когато било
заповядано на групата да спре, на командира му и на свещеника заповядали да се дръпнат настрани.
Когато останал сам, само с палача, който пристъпил към него с изваден меч, осъденият австралиец
извадил едно джобно копие на Новия Завет от джоба на късите си панталони, прочел един откъс за
себе си, като устните му се движели безгласно. Когато спрял да чете, той поставил Новия Завет в
джоба  си.  Виждайки  посърналото  лице  на  свещеника,  осъденият  му извикал:  „Горе  глава,  Отче,
положението съвсем не е толкова лошо, колкото изглежда. Аз ще бъда добре.“ После дал знак та своя
палач и навел главата си надолу, подлагайки врата си. Самурайският меч се стоварил  със свистене.

Случки  като  тази  убедили  военнопленниците  в  лагера,  че  техният  „закон  на  джунглата,“
решимостта им да оцелеят на всяка цена – не е закон за хората. Животът просто не си заслужава да
бъде живян, ако хората не са готови да умрат за нещо, което е по-велико от самия живот.  Видните
актове на саможертва след другарите им по съдба мотивирали военнопленниците да правят каквото
могат в полза на своите колеги. Английските офицери гласували да дарят една част от мизерната си
заплата, за да се купува допълнителна храна и лекарства за болните.

Чудното възстановяване на Гордън направило впечатление на всички с изгодите от поуката от
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този случай и от ползата на обикновената физическа терапия.  Десетки хора започнали да правят
масажи на краката на другарите си. Често пъти най-уязвимите сред болните били военнопленниците,
на които са извършени ампутации на краката. Неспособността им да се придвижват вътре в лагера
рязко съкращавал шанса им за оцеляване. Двама инженери изобретили и изработили от наличните
материали  протеза  за  крак:  използвайки  железни  ленти,  изрязани  от  стари  консервни  кутии,  те
прикрепяли ходило,  направено от  парче  дърво към бамбуков крак,  а  в  горния  му край  (който се
привързвал към тялото на сакатия човек)  имало друго дървено парче, обвито с кожа и брезент. Този
изкуствен крак даже имал става, която позволявала на инвалида да сгъва коляното си. След като бил
изработен първия образец, инженерите започнали да обучават инвалидите как сами да си направят
свой собствен крак. Скоро те създали своеобразен занаят, което позволило на бившите обездвижените
инвалиди да се движат, да се събират и общуват помежду си.

Учените хора сред военнопленниците, сред които имало ботаници, химици и лекари, започнали
да  изследват  растенията  в  района  и  да  събират  цветове,  листа  и  плодове,  които  имали
болкоуспокояващи  и  обезболяващи  свойства.  Домашно  отгледаните  лекарства  помогнали  за
лекуването на  дизентерия;  на  болести,  причинявани от  недостига  на  витамини,  като  бери-бери и
други. „Къщата на смъртта“ започнала да функционира много повече като истинска болница. Когато
физическото здраве на военнопленниците започнало да се подобрява, с това се върнал и техният дух.
Демонстрация на тази промяна било появилото се желание за обучение. Много от хората съхранявали
скрити книги сред оскъдните си вещи. Те събрали наличните книги на едно място и започнали да ги
раздават като библиотека, както и организирали университет на открито, без стени, като помолили
хората, които са експерти сред тях в някаква област,  да преподават. Стигнало се дотам, че хората
изучавали история, психология, икономика, математика и природните науки и поне 9 чужди езици –
включително латински, гръцки, руски и санскрит (Коментар: Древноиндийски език. Д.Пр.). Често пъти
преподавателите в тези курсове пишели собствени учебници по памет. Преподавателите по езиците
съставили нови граматики на парчета хартия.  Истинска  атмосфера на Ренесанс изплувала,  когато
музиканти се събрали заедно и създали оркестър, артисти и ръководители, които пишели пиеси, а
художниците организирали изложби, в които излагали творбите си десетки участници. Един човек
нарисувал децата си така, както очаквал, че те ще изглеждат след неговото 3-годишно отсъствие. 

Когато тези обновителни събития набрали инерция, хората започнали да се интересуват от това,
дали в края на краищата може да съществува любящ Бог.  Група от хора, които искали да изучават
Библията, задали въпроси на Ърнест Гордън. „Дали Християнската вяра има някаква приложимост в
тяхната сегашна ситуация? Ако установят, че тя няма приложимост, те веднага ще я отхвърлят. Но
хората първо искали да се запознаят искрено с нея. Гордън се притеснявал, защото самият той нямал
вярата, заради която трябвало да говори. Хората отишли при него, защото той е учил в университет.
Поради това той започнал преподаването си, като признал собствените си съмнения, както и това, че
не харесва  сектантството и класовите предразсъдъци, които често пъти тормозели църквата.

Обаче  четенето  на  описанията  на  живота  на  Исус  в  Евангелията  променило  мисленето  на
Гордън, както и неговия живот. Той започнал да опознава Исус като един, „който няма къде глава да
подслони“ (Мат. 8:20), който често пъти е бил гладен и който никога не е отдавал предпочитание на
привилегированите. Исус бил опознат изцяло в суровостта на неговата работа, в неговото отхвърляне
от хората, в разочарованието и в обмисленото му преследване. Този Исус бил изживял почти всичко,
което самите военнопленници изживявали в собствената си съдба.

В книгата си Гордън пише: „Ние разбрахме, че любовта, изразена по такъв върховен начин в
Исус е била Божията любов – същата любов, която ние самите ние усещаме в собствения си живот –
любовта, която е страстна милост; мислеща за другите, а не за себе си; която е по-велика от всички
човешки закони...На разпъването на Исус Христос на кръста на Голгота се гледаше като на нещо
напълно съвместимо с нашата собствена ситуация. Бог, който остава безразличен към страданията на
Своите създания не е Бог, който ние бихме могли да приемем. Но Разпъването на Кръста ни показа, че
Бог е сред нас и че Той страда заедно с нас.

Стигналата до крайност саможертва на няколко военнопленници, последвана от ежедневната
жертва на мнозина, превърнала военнопленическият лагер Чингкай в живо общество.  С последните
си възможни средства военнопленниците се сдружавали за  да изработят отличителните белези на
цивилизацията: грижа за болните, научни изследвания, обширно образование и изкуства. Накрая те
гледали на всичко, което направили и постигнали като на началото във вярата и връщане към вярата.

Гордън пише:  „Започнах да разбирам,  че животът е  безкрайно много по-сложен и в  същото
време е  много по-чудесен, отколкото някога съм си представял. Вярно е, че имаше омраза. Но в
същото време имаше и любов. Имаше смърт. Но имаше и живот. Бог не беше ни изоставил. Той беше
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с нас и ни призоваваше да живеем свят живот в общуване.“
Ърнест Гордън оцелял през Втората световна война, но никога не се върнал в Югоизточна Азия

за да работи като агент на политическите сили. Той не си постави за цел да натрупа богатство. Вместо
това се ожени за любимата си жена, отиде да следва в семинария, емигрира в САЩ и стана Ректор на
семинария в Принстънския университет. Въпреки и по-малко драматичен начин, Гордън създал друго
общество на вярата в студентските градчета в Принстън. 

Пред 1977 Харолд Хюджис, бивш либерален сенатор от Демократическата партия от щата Айова
и аз, консервативен републиканец – необичайна комбинация, но сега близки като братя чрез силата на
християнската вяра – двамата произнесохме една лекция-диалог в голямата катедрала в Принстън.
Тогава все още властваха последиците от 1960-те, когато светското мислене царуваше в студентските
градчета на големите университети. Но в този ден голямата зала на семинарията в Принстън беше
пълна. Хюджис и аз се срещнахме със стотици студенти, които изучаваха Библията и участваха в
дейността на семинарията, и проявяваха сериозен интерес в съвместяването на вярата и обучението.
Непосредствено се запознах с огромното влияние, което упражняваше Ърнест Гордън в студентските
градчета  на Принстън.  И това влияние произтичаше както от целия  живот на ректора,  така  и от
начинът по която той учеше студентите за истинският смисъл на живота и на обществото. 

Когато посвещаваме живота си на служението – като губим живота си с цел да спасим тях – ние
откриваме истинският смисъл на нашия живот, живян в общение с хората. Но нищо от това няма да е
възможно, ако липсва истинското жертвоготовно даване – което е основата както културата, така и на
смисъла на живота.

Ърнест Гордън не е трябвало да пита: „Дали аз бях добър човек?“ Той е бил въплъщението на
добрия живот. 

Глава 15

Моят живот за вашия живот, но с каква цел?

Разгледахме  две  алтернативни  представи  за  това,  какъв  е  добрия  живот.  Едната  счита,  че
смисълът на добрия живот е в самоусъвършенстването. Целите на този вид живот са удоволствието,
властта  и  личната  независимост.  Привържениците  на  тази  гледна  точка  вярват  в  безграничното
упражняване на своята собствена воля.  Имитирайки ги,  аз мога да кажа: „Представата за добрият
живот може да бъде обобщена така: „Ще живея по моя си начин, независимо дали е добър или лош.“
(Коментар: Спомнете си прочутата пасен на Франк Синатра, в която той прави рекапитулация на живота
си: „Аз направих това по моя си начин.“ Д.Пр.)

Видяхме, обаче, че тоталната ни решимост да се подчиняваме единствено на собствената си воля
и желание води до живот, който е злочест и неподходящ за живеене.

Другата представа казва, че целта на живота е отказът от задоволяването на господстващото его;
добрият живот се състои в отказът от егото, за да служим на другите. Силата на тази представа може
да  бъде видяна  в  ефектите от промените,  които предизвиква тя.  Даже в  изключително трудните
обстоятелства, в които Ърнест Гордън е живял, когато участвал в построяването на „Железопътната
линия  на  смъртта,“  тази  представа  променила  най-лошият  от  военнопленическите  лагери  и  го
превърнала  в  мини-цивилизация.  Историята  на  Ърнест  Гордън обобщава  тази  втора  представа  за
живота така: „Моят живот заради вашия живот.“ Докато се връщате мислено към историите за които
говорихме, аз се надявам, че ще разпознаете, че хората, които са открили нещо от добрия живот, са
приели принципа „Моят живот заради вашия живот.“ Аз установих, че животът ми ще бъде изпълнен
със смисъл, когато реших да бъда защитник на затворниците. Мери Кей Биард откри добрия живот,
когато започна да се грижи за децата на затворниците. А Уилбърфорс го открил в борбата против
робството.

Но  дали   предоставянето  на  себе  си,  даже  жертвоготовно,  е  крайната  цел?  Дали  това
предоставяне само по себе си е добрият живот? Нашият свят е пълен с терористи, които също са
готови да пожертват живота си. Хората, които управляваха самолетите на 11.09.2001 също вярваха в
саможертвата  и  в  правотата  на  това,  което  правят.  Но  въпреки  това,  те  пожертваха  живота  си,
служейки на злото. Спомнете си въпроса на редник Райън: „Аз бях ли добър човек?“ Кое е това нещо,
което отличава наистина добрите мъже и жени от терористите? Длъжни ли сме в края на краищата да
стигнем до заключението, че всички ние правим своите лични избори и че накрая историята ще оцени
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стойността  на  делата  ни  въз  основата  на  нейните  критерии  за  спечелилите  и  загубилите?  Дали
добротата  и  истината  притежават  вечна  стойност,  или  техните  стойности  са  приписвани  от  една
култура на терористите, а от друга култура – на пожарникарите от Ню Йорк?

Хората, които са държали Ниен Ченг в затвора са вярвали, че добротата и истината са просто
инструменти  на  властващите.  Революционерите  не  са  имали  представа  за  вечната  стойност  на
справедливостта – за вечното правилно и погрешно, и за добрият живот, който може да бъде живян,
независимо от това кой побеждава и кой губи в политическите борби.  А Ниен Ченг е вярвала, че
истината  е  опознаваема и  че  дали нещо е  справедливо може да  бъде  определено,  независимо от
оценките  на  овластените  структури  на  човека.  Тя вярвала  във  вечната  истина  и  в  силата  на
живеенето според тази истина.  (Коментар: Тъй като живеем в греховен свят, живеенето с вярата във
вечната  истина  е  придружено  с  понасянето  на  несгоди  и  с  лишенията  от  облаги,  на  които  ни  учи
практичността и придържането към начина на живот на хората около нас.  Но така ставаме видими, че сме
различни и сме чужденци в този свят. Д.Пр.) Нейният живот очевидно е по-закономерният отговор на
въпроса,  отправен  от  Райън  към  жена  му,  отколкото  животът  на  китайските  потисници  или  на
днешните терористи.  

Следователно,  жертването на  живота  ни заради другите  е  само част  от  пътят.   Най-важният
въпрос е,  дали това,  заради което ние правим жертвата,  е истина.  Поради това,  ние трябва да си
задаваме въпроса: „Истината съществува ли и как можем да я разпознаем?“ Освен това, ако можем да
научим коя е истината, можем ли да й бъдем верни така, както е била Ниен Ченг? Откъде ще намерим
силата да изберем правилното, когато настъпи мигът на нашето изпитание? Когато говоря за истината,
аз нямам предвид един от множеството възможни начини на мислене за нещата. Аз имам предвид
реалността – за начинът, по който нещата действително съществуват. Аз вече казах, че тази книга е
предназначена за търсещите хора, за хората които търсят истината. Може би по-добрият начин е да се
каже, че тази книга е за хората, които търсят реалността. Ние сме твърде склонни да се представяме,
че истината е нещо, до което се достига чрез преговори.  Много хора вярват, че всеки човек си има
своя собствена представа за истината: Вие си имате вашата истина, а аз си имам моята.

Съществува ли такова нещо като истина и как можем да я научим? Стивън Кови, авторът на
„Седемте навици на  високо ефективните  хора“ и прочут  лектор сред бизнесмените,  се  опитва да
извади лидерите на бизнеса от невярната представа, че за мен истината може да е едно нещо, а за вас
–  тя да е друго нещо. Пред 20 човека, седнали на бюра или на маси, той казва: „Има истина – една
абсолютна истина, заради която можете да заложите живота си.“ След това признава, че много хора са
дошли  в  тази  стая,  вярвайки,  че  истината  е  субективна  и  че  ние  създаваме  свои  собствени
определения за това, какво е истина и какво не е.

Кови предлага на слушателите в неговите лекторски групи да наведат главата си, да затворят
очите си а след това да вдигнат ръката си и да посочат в коя посока се намира истинският север. И
разбира се, всички хора посочват в различни посоки. След това им казва да си отворят очите и тогава
самите те виждат, че ръцете им посочват в различни посоки. После ги пита, дали има една единствена
и  вярна  северна  посока.  Дали север  е  там,  където хората  посочват,  или север  е  там,  където той
наистина е? Присъстващите разбират, че има определен отговор на този въпрос. След това Кови ги
окуражава да видят, че и на големите въпроси има и определени, заслужаващи доверие отговори.

Истината  е  абсолют,  безусловна  и  независима.   Истината  у  това,  което  се  съобразява  с
реалността.  Това е най-простото и най-елегантно определение за истината. Ние трябва да приемаме
правилно картината. Спомнете ли си рисунките на моята дъщеря за нейният син-аутист Макс? Ако
Емили не възприема вярно картината, Макс остава загубен и изпада в гневно избухване. Ако самите
ние не възприемаме правилно картината, нервите ни също ще бъдат разклатени. (Коментар: Огледайте
се. Вижте как се държат хората около нас. Не срещате ли хора, които все едно че не живеят на този свят
или си говорят сами със себе си? Това не са ли признаци на неадекватно поведение? Не е ли доказателство, че
тези хора не живеят в реалността, а в някакъв свой измислен свят? Д.Пр.) 

Ако ще трябва да жертваме себе си, ние искаме да дадем живота си за кауза, която е истина. Трябва да
бъдем хора,  които търсят реалността,  тази реалност,  в  която всички ние  участваме. Трябва  да  търсим
начинът, по който животът и светът наистина съществуват, да търсим единствено вярната северна посока.
В известен смисъл, това не е книга за духовното, нито пък е книга за религията. Не знам дали въобще има
някаква логика някой да се интересува както от духовността, така и от религията, ако те не се вкопчват в
реалността. От това се интересувам аз и се надявам, че и вие се интересувате от същото нещо.

Тогава можем ли да намерим някакъв начин, за да научим реалната истина и да живеем живота си
според нея? Защото ако ще трябва да пожертваме себе си, ние искаме да пожертваме живота си за кауза,
която  е  истина.  Аз  твърдя,  че  усилията,  които  си  заслужава  да  положим,  трябва  да  се  съобразяват  с
реалността – с начинът по който нещата наистина съществуват.  Ако пожертваме себе си за една лъжа,
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тогава ние се жертваме за нищо, или още по-лошо – подпомагаме унищожението.
Мнозина от нас избягват тази трудна тема, като разделят живота си на отделни области. Поставяме

религиозния си живот в една област и се грижим за това в неделя сутрин. Разполагаме живота си през
свободното си време в друга област и живеем този живот през почивните дни. В друга област поставяме
своя свят, свързан с бизнеса ни и когато сме в тази област, рядко мислим за истината.  А късно вечерта,
когато децата си легнат да спят, ние прехвърляме програмите на телевизора и започваме да гледаме порно
филм или порнографски сайтове в интернет, но никой не трябва да знае за това. Ние сме добри съпруг и
съпруга и добри родители, въпреки че когато сме в командировка, си позволяваме някой малък флирт.
Веднъж или два пъти ние може да сме изгубвали контрол над себе си, но това, което се случва в Лас Вегас
си остава в Лас Вегас, нали?

Но когато разделяме живота си на отделни части, той неизбежно се разпада. Както разбрал отделът на
прокуратурата  в  Ню  Йорк,  когато  започвал  да  разследват  покупките  на  произведения  на  изкуството,
направени от Денис Козловски,  който е измамник в едно нещо, обикновено накрая започва да измамва в
много неща. 

Живеенето в хармония с цялата истина, почтеното живеене, означава, че ние не трябва да разделяме
живота си на отделни части, а изживяваме всяка частичка от живота си в хармония с  една централна
истина.  Истински добрият живот означава  да живеем съобразявайки се с  истината  – с  цялата  истина.
Живеенето  в  хармония с  цялата  истина,  почтеното  живеене,  означава,  че  ние  не  трябва  да  разделяме
живота си на отделни части, а изживяваме всяка частичка от живота си в хармония с  една централна
истина. Това е ключът към живеенето на добър живот, какъвто редник Райън е искал да живее. Това е
ключът за живеенето на порядъчен живот, без който ние и нашето общество не можем да процъфтяваме.

ТЪРСЕНЕ НА ИСТИНАТА

Глава 16

Пътуване в илюзията

През  ноември  1954  около  50-годишният  Алберт  Шпеер  решил  да  направи  една  пешеходна
обиколка. В началото си начертал маршрут от Берлин до Хайделберг. С цел да получи максимални
познания  за  посещаваните  места,  той  прочел  всичко,  която  местната  библиотека  можела  да  му
предложи за тази област и за най-интересните места в нея. Задълбочавайки се в своето проучване, той
поръчал пътеводители и изучил културната история на областта. Докато обикалял пеша, той записвал
в  дневник  нещата,  които  намирал  и  наблюдавал.  Решил  да  не  слага  край  на  обиколката  си  в
Хайделберг и да продължи до Мюнхен. После се осмелил да стигне до Балканския полуостров, после
отишъл в Истанбул и през Афганистан стигнал до Индия. След като разгледал Азия, той прекосил
отново Китай и отишъл в Сибир, а оттам прескочил в Северна Америка.  Вървейки на юг от Лос
Анджелис,  той прекосил  Мексико,  като  записал  в  дневника  си:  „Безмилостно слънце  по прашни
пътища... Ходилата ми изгоряха от горещата земя...където километражните камъни маркираха моето
тъжно  пътуване.“  Моретата  и  океаните  не  представлявали  пречка  за  околосветската  обиколка  на
Шпеер, защото по време на пътуването му, нали разбирате, той всъщност никога не напуснал затворът
Шпандау,  където  излежавал  20  годишна  присъда  за  престъпления  против   човечеството.  Шпеер
започнал кариерата си като главен архитект на Хитлер и я завършил, според някои пресмятания, като
вторият човек в  йерархията  на  нацисткия  режим.  Бившият министър на въоръжаването направил
своето епично пътуване  до  далечните страни,  като  се  въртял в  кръг  в  градината  на  затвора.  Той
поддържал  фанатично  точни  измервания  на  броя  на  обиколките,  които  изминавал  ежедневно  и
превръщал изминатите километри в свои измислени маршрути. Пътеводителите и четенето на книги
за история на културата разпалвали въображението му за местата, които той все едно че посещавал и
неговите дневници съхранили сведенията за неговите въображаеми обиколки на забележителностите.
Той се отнасял толкова сурово към себе си по време на пътуването си, че веднъж десният му крак се
подул и станал 2 пъти по-голям от нормалния си размер и се  наложило да бъде хоспитализиран
заради белодробно заболяване. Но в края на краищата, въпреки че Шпеер продължавал да  поддържа
заангажираността  на  брилянтния  си  ум,  това  въображаемо  пътешествие  му  предоставило  малко
задоволство.  Той се запитал, дали неговата пешеходна обиколка, която продължила 4 години, не е
била „израз на лудостта, от която се опитвах да избягам? Аз винаги гледах надменно към другите
затворници,  които  не  бяха  способни  да  управляват  себе  си  или  да  си  поставят  цели.  Но  какви
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всъщност  бяха  моите  цели?  Гледката  на  мъж,  който  върви  упорито  в  кръг  в  продължение  на
десетилетия не е ли по-абсурдна и чудата?“

Алберт  Шпеер  започнал  живота  си  като  момче,  родено  в  богато  семейство,  отгледано  от
преуспяващ баща-архитект и майка-член на хайлайфа в Манхайм, Германия. Бил надарен математик,
но баща му го отклонил от академична кариера като му казал, че като професор ще спечели малко
пари или слава. Алберт Шпеер послушал съвета на баща си и станал архитект като него. Поколението
на  Шпеер  се  намирало  под  влиянието  на  Хегел  и  Ницше.  Философията  на  Хегел  за  света  като
божествен и развиващ се процес, насочвал религиозните чувства на хората към най-съвременните
постижения  на  културата.  Те  считали,  че  книгите  на  Гьоте  и  Шилер,  музиката  на  Вагнер  и
литературните произведения на Джулиус  Лангвен и Пол де Лагард са нова революция.  Великите
произведения на културата се превърнали в тяхна библия. Може би е трудно това да бъде разбрано
сега, когато гледаме на културата като на средство за масово забавление. Обаче религиозните добавки
към културата все още съществуват сред хората, които считат че са „прогресивни,“ въпреки че до
голяма степен тези добавки имат светска форма. Прогресивните хора вярват, че техните политически,
етични и  културни становища трябва  да  бъдат  съобразявани с  всеки  напредък,  който се  появи в
областите на науката, на изкуството и на политиката – т.е. да бъдат формирани от културата. Тяхното
кредо е изразът: „Сега ние знаем.“ „Хората са свикнали да мислят, че Бог е създал света, но сега ние
знаем...“ „В миналото хората са считали, че всяка цивилизация функционира според едни и същи
правила, но сега ние знаем...“ „Прогресивните (т.е. напредничавите) хора сред нас са синове и дъщери
на Хегел и те се покланят пред това, което те считат, че е световният еволюционен процес – най-
съвременното и най-великото нещо.“

Подобно на  днешните „прогресивни хора,“  Алберт Шпеер и  неговото поколение  защитавали
съвременният  начин  на  мислене  на  „културата“  в  спора  й  с  остарелите  начини  на  мислене  на
„цивилизацията.“  Те  се  отнасяли  особено  презрително  към  индустриализацията  и  искали  да
оприличат себе си с това,  което според тях трябва да е „чистотата на природата.“ (Коментар:  Не
съзирате ли нещо общо между този начин на мислене и съвременните „зелени“ природозащитници, според
които най-важна е природата, кучето, котката, животното, а не човека. Д.Пр.) Подобно на хипитата, те
били „пазители на природата“  -  хора,  които ценят  здравето си  и се  хранят здравословно.  Шпеер
писал:  „Ние мечтаехме за  самота,  за  вървене през  тихи речни долини,  за  вървене пеша до някое
пасище високо в планината.“

Не  много  надълбоко  под  повърхността  в  това  поколение  се  криел  същият  свръхестествен
национализъм, който доведе до Първата световна война. Тъй като хората от поколението на Шпеер
предполагали,  че  германската  култура  е  най-добрата  в  историята  на  света,  те  считали,  че
възприемането на тази култура от другите народи е начин за тяхното идентифициране със световната
революция на прогреса.  Обожествяването и преклонението пред културата и природата – това били
съставните части на тяхната вяра в прогреса. Освен това поколението на Шпеер продължавало да се
намира под силното влияние на Ницше и на ударението,  което поставял той на излизането извън
обхвата на правилата на общоприетия морал заради постигането на някое велико постижение. Това
мислене се харесвало особено на художниците. По-късно Шпеер коментирал, че той винаги е бил
сигурен, че ще направи нещо велико. В края на живота си той казал, че винаги би заменил всичката си
власт с цел да има славата, че е проектирал една наистина велика сграда. Английският поет Джон
Милтън е  казал,  че  „славата  е  последният  недостатък на  благородния ум.“  По  същият  начин
шедьовърът, който ще поправи всички лични грешки на художника, е неговата немощ.

Шпеер никога не си представял, че политиката ще изиграе роля в неговото бъдеще. Всъщност
той презирал политиците. Поражението на Германия през Първата световна война накарало много
германци да правят ясно разграничение между тяхната култура – която си останала на несравнима
височина в сравнение с другите култури – и цивилизацията им, чиято слабост била извадена на показ
по  болезнен  начин.  Възприемането  на  аполитична  позицията  се  превърнало  в  начин,  чрез  който
германците  запазили  гордостта  си,  даже  когато  Ваймарската  република  –  правителството,  което
управлявало Германия в периода от края на Първата световна война до възхода на Хитлер – се оказала
неспособна да се справи с вихрещата се инфлация и упадъка на икономиката. 

Когато много студенти от времето на Шпеер започнали да се обръщат към националсоциализма –
т.е.  към  фашизма  –  Шпеер  считал,  че  той  самият  е  над  обикновените  политици.  Той  никога  не
мечтаел,  че  някога  Хитлер  и  неговата  гледна  точка  за  света  ще  му  станат  привлекателни.
Цивилизацията  включва  в  себе  си  делничния  свят  на  правителството  и  на  бизнеса,  както  и
заплетеностите,  които  индустриализацията  им  сервирала.  Културата  се  бунтувала  против  тези
заплетености, като призовавала хората да се върнат към идеите на обществото от аграрното минало и
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към състоянието на невинността,  което по всеобщото мнение е предхождало самата цивилизация.
Това е причината, поради която толкова много от картините, които обичали нацистите, изобилстват
със сцени на странни безполови нимфи, които танцуват по горски поляни. Поколението на Шпеер
искало да „боядиса в зелен цвят“ своя мръсен и объркан свят. Това раздвояване между идеалите на
поколението и живата реалност навсякъде около тях в началото довело до гневното им бягство от
политиката.  Младите  хора  от  времето  на  Шпеер  просто  били  твърде  добри,  за  да  участват  в
изтощителната  работа  за  превръщането  на  тяхното  правителство  и  на  икономиката  в  ефективно
работещи системи.  Те  посочвали всички провали на тези системи, но отказвали да участват в тях,
защото считали, че тези системи са корумпирани. 

Разделението  между  гордостта  на  германците  от  тяхната  култура  и  отчаянието,  свързано  с
управлението на държавата, допринесло до широкото разпространение на мисленето, което разделяло
цялото на отделни сфери. Както поколението на Шпеер, така и поколението на техните родители не
виждали никаква връзка между светът на работата  и на техният личен свят и на техните етични
стандарти. Правилата на етиката се отнасяли за дома, а на работното място господствал прагматизмът.
По този начин германците като Шпеер и неговото семейство продължавали да си позволяват да бъдат
ръководени от своите амбициозни натури, без да се тревожат за състоянието на нацията.

През 1930 Шпеер живеел в Берлин, където работел като добре заплатен помощник на архитекта
Хейнрих Тесенау. По това време Шпеер бил женен и започнали да му се раждат деца, чиито брой
накрая стигнал до шест. Въпреки аполитичността си, той се съгласил да присъства на събрание, на
което щял да говори Адолф Хитлер. По-късно Шпеер казал, че още от първия миг, когато чул Хитлер,
бил завладян от него и Хитлер никога не го пуснал. Шпеер бил омагьосан.

На фона на отчайващата  Ваймарска република,  Хитлер нарисувал една прекрасна картина за
германците  –  на  хората,  които  са  кулминацията  на  продължителната  световна  битка  на  доброто
против  злото.  Постигането  на  това  бъдеще  изисквало  абсолютна  жертва  от  всеки  германец.
Постигането  на  тази  цел  изисквало  силите  на  съпротивата  да  бъдат  открити  и  лишени  от
възможността да оказват влияние. Обединена в една воля, Германия би могла да победи силите на
комунизма  и  на  икономическото  нещастие,  които  заплашвали  да  държат  Германия  в  ролята  на
момчето,  което е  побеждавано от целия свят.  Идеалите,  които германците ценели,  щели да бъдат
осъществени в нова държава, в която маловажното класово разделение на обществото от миналото и
управлението на неупълномощени привилегировани управници щяло да бъде премахнато. Тъмнината
на  настоящия  момент  просто  означава,  че  Германия  трябва  да  изгрее,  за  да  осъществи  своята
историческа съдба.

Години по-късно, когато Шпеер бил разпитван от Съюзниците през 1945, капитан Бърт Клейн
прекъснал безкрайния разказ на Шпеер за умопобърканата история на нацисткия режим. Капитан
Клейн казал: „Г-н Шпеер, аз не ви разбирам. Вие ни казвате, че от години сте знаели, че Германия е
загубила войната. Вие казвате, че в продължение на години сте наблюдавали ужасната пиеса, играна
между гангстерите, които са били около Хитлер – и около вас самият.  Техните лични стремежи са
били като стремежите на хиените, методите им са били методи на убийците, моралът им е бил като
морала на мизерниците. Вие сте знаели всичко това. И въпреки това, вие сте стояли, и не само сте
стояли, а сте и работили, правил сте планове заедно с тях и сте ги подкрепяли изцяло. Как можете да
обясните това? Как можете да оправдаете това поведение? Как можете сам да се понасяте?“

На Шпеер му трябвало известно време, за да обмисли отговора си. Той казал, че добрият капитан
не разбирал нищо от живота, живян в условията на диктатура, не знаел нищо за страховете в този вид
живот и за опасните игри, които се играели в диктатурата. Но най-вече, капитанът не разбирал нищо
от неустоимата харизма на Хитлер.

Харизмата на Хитлер започнала да въздейства върху Шпеер още по-мощно, след като младият
мъж преживял неуспехи в бизнеса си. Шпеер напуснал работата си при Тесенау през 1932, когато
заплатите се обезценили в продължаващото влошаване на германската икономика. Той се преместил
да живее в Хайделберг и ръководел изпълнението на договорите на баща си за строителството на
сгради.  Оказало  се,  че  поръчките  намалели  и  Шпеер  бил  понижен,  като  му  било  възложено  да
управлява фирмата на баща си за продажба на недвижими имоти.

Положението  му  започнало  да  се  подобрява  благодарение  на  контактите  му  с  Национал
социалистическата германска работническа партия (NSDAP), политическата партия на Хитлер, към
която  Шпеер  се  присъединил  през  1931.  Той  бил  помолен  да  направи  основен  ремонт  на  една
полуразрушена вила в Грюневалд, която партията наела за своя щаб-квартира. После го помолили да
ремонтира друга вила на Ваз-щрасе. След това работил в министерството на пропагандата на Йозеф
Гьобелс в Берлин. Това, което наистина привлякло вниманието на нацистките водачи към Шпеер бил
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неговия проект за сцената за празнуването на 1 май 1933 на ливадата Темпелхоф.  С този проект
Шпеер започнал да усъвършенства изгледа и литургията на митингите, провеждани от Хитлер. На
Шпеер принадлежала идеята Хитлер да бъде поставен на висока дървена платформа, от двете страни
на  която  да  бъдат  поставени  безброй  знамена  със  свастики.  Шпеер  предложил  митингите  да  се
провеждат вечерно  време,  като  Хитлер бил поставян във  фокуса  на  прожекторите,  чрез  което се
създавало внушението,  че силата на лидера превръща нощта в ден.  Това сценично решение било
толкова  ефикасно,  че  след  като  присъствал  веднъж на  такъв  митинг,  френският  посланик Робърт
Колондре  признал,  че  смесицата  от  „военна  магия,  тайнственост  и  екзалтация  за  един  миг  го
превърнала в националсоциалист.“

За пръв път Хитлер се срещнал с Шпеер след края на ремонта на официалната резиденция на
Гьобелс, извършен от архитекта, за всеобщо изумление само за 2 месеца. Шпеер бил поканен да се
срещне с Хитлер, за да прегледа предложенията за първия конгрес на  партията в Нюрнберг, след като
фюрерът завзел властта. В този случай Хитлер обърнал малко внимание на Шпеер, просто за миг
отклонил погледа си от почистването на един пистолет, за да погледне към плановете и казал, че е
съгласен с тях,  а  след това продължил да се занимава с пистолета си.  По-късно Хитлер помолил
Шпеер  да  контролира  ремонта  на  неговата  резиденция  в  Берлин.  Фюрерът,  който  сам  имал
претенциите,  че  е  художник  и  архитект,  идвал  на  обекта  почти  ежедневно  за  да  проверява
напредването на работата. Шпеер и Хитлер започнали да имат много разговори, които накрая довели
до една  покана  за  обяд.  Когато Шпеер пристигнал,  идвайки директно от  обекта,  сакото му било
изцапано от петна от влажен хоросан. Не искайки архитектът да се притеснява от това, Хитлер му
предложил да облече едно от неговите сака. Когато Шпеер влязъл в трапезарията, Гьобелс забелязал,
че на неговото сако е избродиран златният орел на партията – знак, който бил запазен единствено за
Хитлер. Хитлер изшъткал на Гьобелс да спре с протестите си и поканил Шпеер да седне от дясната му
страна. (Коментар: Според правилата на протокола този, който седи отдясно на вожда, е най-довереният
му човек. Д.Пр.) Много скоро след това Хитлер назначил Шпеер за свой главен архитект и му давал все
по-голяма власт, за да изпреварва както местните вождове, така и официалните вождове на партията.

Хитлер  и  Шпеер  създали  близки  и  необикновени  взаимоотношения.  Шпеер  продължавал  да
гледа на себе си като на художник – като на някой, който е „над“ политиците. Веднъж по време на
обяд на масата в присъствието на Хитлер, Шпеер признал, че фашистките идеи били „лицемерие.“ В
същото време, личната му преданост към Хитлер била почти безгранична. Хитлер обещал на Шпеер,
че той ще проектира сгради, каквито не са били изграждани от времето на древна Гърция и Рим.
Хитлер и Шпеер били завладяни от натрапчивата идея за превръщането на Берлин в град, който ще
бъде  преименуван  на  Германия  -   един  напълно  преобразен  столичен  град,  който  ще  надминава
величието на Париж и на древния Рим. Връзката на Хитлер с Шпеер изглежда, че е била повлияна от
насладата на фюрера, че става господар на  човек, който произлиза от богато и културно семейство.
Шпеер придавал на Хитлер отенък на класа. Вероятно Хитлер е изпитвал и някакви хомосексуални
чувства към Шпеер, което позволявало на Шпеер да има свободата да се отклонява от линията на
партията  на  Хитлер.  Шпеер  намерил  в  Хитлер  човек,  който  освобождавал  неговите  собствени
значителни сили. В случай, че останел сам,Шпеер имал склонността да се оплита.  Но когато бил
заедно с ужасната сила на Хитлер, Шпеер процъфтявал.

Плановете  на  Хитлер  и  Шпеер  за  новия  Берлин  предвиждали  да  се  построи  един  огромен
булевард, в единият край на който щяло да има гигантска куполообразна зала и триумфална арка на
другия му край. Между тях щяло да има сгради на културата: опера, филхармонична зала, театър,
кино с 6000 седящи места, вариете театър и няколко обществени бани. Грамадната куполообразна
зала щяла да бъде толкова голяма, че прочутата Бранденбургска врата, една величествена и царствена
постройка, в сравнение с тази зала щяла да прилича на кучешка колиба. Плановете страдали от така
наречената „гигантомания.“ Невероятно големите размери на планираните главни сгради имали за цел
да впечатляват хората с тоталната сила на Третия Райх и с неговото тотално надмощие. Моделите на
тези проекти, които всъщност представлявали нови правителствени сгради, имали вид на гробници.
Независимо от функционалното им предназначение, те приличали на гигантски гробници – мъртви,
студени и изцяло лишени от човечност.

(Коментар: Не е странно, че и Сталин е планирал след победата на пролетарската революция по целия
свят, Москва да се превърне в столица на този комунистически свят и в нея щяла да бъде построен гигантски
„Дворец на съветите,“ в която щели да заседават делегати от всички страни по света. Предвиждало се
размерите на тази куполообразна зала да бъдат толкова огромни, че вътре в нея би могла да се помести
сградата  на  Московския  университет  „Ломоносов.“Зданието  с  височина  400  метра  е  било  един  вид
постамент, над който се е извисявала стометровата статуя на Ленин. Общата височина на съоръжението е
500 метра. Това разказва  руския писател Виктор Суворов в трилогията си  „Ледоразбивачът.“ Открих в
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интернет наскоро публикувана снимка на макета на предвижданата тогава новата сграда на Райхстага,
която реших да добавя към тази книга.. Куполът на зданието е с диаметър 250 метра. Главната зала е
трябвало  да  побира  150–180  хиляди  души. Височината на  сградата  щяла  да  бъде  320  метра  и  щяла  да
демонстрира величието на властта на Хитлер. Д.Пр.)

Макета на предвижданата тогава новата сграда на Райхстага. Д.Пр.

Преди да могат да построят новия Берлин, Хитлер и Шпеер трябвало да разрушат стария център
на града, което означавало, че се налагало да преместят живеещите там хора на друго място. За да
облекчи  решаването  на  тази  задача,  Шпеер  създал  „Централна  служба  за  промяна  на
местоживеенето.“ В много от подлежащите на разрушение сгради живеели евреи, които в началото
били преместени да живеят заедно в жилища, принадлежащи на други евреи. Тази операция била
наречена „смяна на местоживеенето“ на евреите и тяхното „пакетиране“ в съществуващи еврейски
жилища. Други евреи били „пакетирани,“ защото апартаментите им били дадени на неевреи. Това
разместване на населението направило „прочистването“ на евреите от Берлин, което правел Гьобелс,
да бъде извършвано по-удобно. Централната служба на Шпеер работела съвместно с ведомството на
Гьобелс в извършването на така наречената „евакуация“ на евреите от Берлин. Вместо да бъдат насила
премествани  в  нови  квартири,  евреите  били  напъхвани  в  конски  вагони  и  били  изпращани  в
концентрационни лагери. Преустрояването на града бързо се превърнало в Холокост.

По-късно,  въпреки архивните  документи на  самата  Централна  служба  на  Шпеер,  в  които се
описвало как „смяната на местоживеенето“ довело до „евакуирането,“ той твърдял че не знаел почти
нищо  за  Холокоста,  освен  непотвърдените  слухове.  Това  твърдение  придавало  определена
правдоподобност чрез характерния „разделяй и владей“ стил на управлението на Хитлер.  Третият
Райх съвсем не е бил високо ефективна бюрокрация. Не съществували ясни линии на отговорностите
и често пъти Хитлер възлагал едни и същи противоречащи си отговорности на много служители. 

По този начин Хитлер умишлено ги заставял да заговорничат един против друг. Той искал те
дотолкова да са загрижени да собствената си съдба,  че никога да не си помислят директно да се
разбунтуват против него. Разбира се, това карало нацистките длъжностни лица да са много потайни и
да защитават властта си чрез прикриване на нещата, които знаели. В случаят със самия Шпеер - той
скоро установил, че позицията му на главен архитект на режима била поставена под заплаха, защото
Хитлер издигнал в йерархията един съперник – архитектът Херман Гизлер. Когато накрая, през 1942
Шпеер бил повишен и станал министър на въоръжаването,  скоро след това Хитлер провокативно
извикал заместникът на Шпеер, Карл Саур и му възложил определени отговорности, когато искал да
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да понижи Шпеер с 1-2 степени. 
Като министър на  въоръжаването Шпеер трябвало да  се  бори срещу Херман Гьоринг,  който

отговарял за „4-годишния план“ - план за преустройство на германската икономика. Но Гьоринг не
притежавал почти никаква власт над производството на суровините и изделията, които захранвали
икономиката. Шпеер измислил и създал Централна планова комисия, начело на която застанал самият
той и други двама, с цел да има достатъчен контрол върху производството на основните стоки, чрез
които да снабдява своите фабрики, които произвеждали оръдия, куршуми и бомби. Накрая Шпеер
успял да отнеме по-голямата част от контрола, който притежавал Гьоринг над германската икономика,
защото Гьоринг бил мързелив пияница. 

На Шпеер му било по-трудно да се справи с Хенрих Химлер, който останал начело на Луфтвафе
(Коментар: Военновъздушните войски на Хитлеристка Германия. Д.Пр.) и на производството на оръжията
и  самолетите.  Химлер  и  Шпеер  продължавали  да  крадат  доставки  и  работна  сила  един  от  друг.
Заводите  на  Шпеер  постоянно  били  лишавани  от  еврейски  работници  и  техници,  и  от  други
„нежелани елементи.“ Нуждата на заводите от работници се очаквало да бъде задоволявана от Фриц
Шукел, който подбирал поляци, унгарци и други хора от окупираните територии и насила ги пращал
да  работят.  Въпреки  това,  Шукел  не  успявал  да  изпълни  обещанията  си  и  Шпеер  прибягнал  до
повторно отваряне на фабрики във Франция и на други места, като издал заповед, че хората, които
работят за германската военна промишленост, не трябва да бъдат малтретирани. Разширяването на
военната  промишленост  от  Германия  към  завладените  територии  ефективно  лишило  Шукел  от
неговата власт,  тъй като имало по-малък брой хора,  които се налагало да бъдат принуждавани да
работят. Чрез тази тактика и много други подобни на нея, Шпеер концентрирал в себе си все повече
власт в рамките на режима.

На практика художникът Шпеер се оказал феноменално успешен министър на въоръжаването.
По чуден начин той увеличавал продукцията на военни материали точно в същите години, в които
Съюзниците започнали да бомбардират Германия. Математическите дарби на Шпеер го превърнали в
най-добрият управител в Третия Райх.  Цифрите се превърнали в негова утеха и в негово убежище.
Дълго време след като осъзнал, че войната е загубена, Шпеер затворил достъпа на реалността до себе
си, като се заровил в работата си. Но през последните дни на режима, когато Хитлер започнал да се
оттегля в своя бункер, където щял да сложи край на живота си, най-накрая Шпеер се разбунтувал
против демоничното обаяние на Хитлер. Когато войските на съюзниците доближили границите на
Германия, Хитлер въвел политиката на тотално унищожение по време на отстъпление. Той изисквал
местните власти да опожаряват всеки град и село, и всяка ферма, която се намирала на територията
между войските  на  Съюзниците  и  Берлин.  Ако  ще  трябва  Хитлер  да  загине,  тогава  Германия  и
германците също ще трябва да умрат заедно с него.

Шпеер прекарал много от последните дни на режима, летейки от едно място на друго,  за да
анулира заповедите на Хитлер. Нацистките власти поддържали мечтата, че след като Хитлер е умрял,
Съюзниците  ще  преговарят  с  тях  капитулацията  на  Германия.  И  тъй  като  Шпеер  бил  един  от
потенциалните наследници на Хитлер, много хора се подчинявали на заповедите му, защото не искали
да рискуват да се смразят с него. Вече било ясно, че Хитлер е извън играта. Въпреки това, на много
места заповедта на Хитлер за „изпепеляване на земята“ била изпълнявана, даже от германци, които
ненавиждали Третия Райх.  Унищожителна лудост обхванала страната,  когато градове и села били
подпалени и милиони германци се скитали по пътищата като бегълци. Хитлер знаел какво прави
Шпеер,  но  въпреки  това,  за  разлика  от  много  други,  които  Хитлер  незабавно  разстрелял  заради
неподчинение на неговата заповед, той оставил Шпеер да живее. Алберт Шпеер бил един от 22-та
главни  нацистки  военнопрестъпници,  които  били  осъдени  в  Нюрнберг  през  1946.  (Коментар:
Сравнете този брой с 2730-те българи, които са били осъдени на смърт от комунистическия Народен съд
след  9.09.1944.  В  нито  една  друга  страна  от  Източна  Европа  няма   толкова  жестоко  унищожение  на
политически противници. Д.Пр.) 

За разлика от останалите обвиняеми, Шпеер признал вината си за катастрофата на нацисткия
режим.  Той  даже  приел  върху себе  си  главната  отговорност  за  нацистките  престъпления  против
човечеството, включително за Холокоста, въпреки че настоявал, че не би могъл да поеме директно
отговорността, тъй като не е имал сигурна информация за концентрационните лагери. Два момента по
време на процеса ясно шокирали Шпеер. Американският генерал Уилям Донован показал на съда
един  документ,  които  доказва  какво  са  установили  американските  войски,  когато  влизали  в
концлагерите: десетки тела на убити хора, разпръснати по земята или висящи на оградите от бодлива
тел, както и дим, който се издигал от комините на крематориумите. 

Признанието на Шпеер, че поема „общата отговорност“ демонстрирало последната позиция на
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неговата самоправедност.  Шпеер бил разтърсен от това,  което видял.  Даже ако дотогава той не е
знаел, най-накрая той осъзнал пълният смисъл на процеса, чрез който „смяната на местожителството“
се било превърнало в Холокост. Разбира се, единствено чрез максимално и непреклонно контролиране
на мисленето си Шпеер е можал евентуално да на е знаел за „крайното решение.“

Фалшивото разкаяние на съвестта на Шпеер се измъчвало, когато сър Хартли Шоукрос твърдял,
че обвиняемите са създали Хитлер; без тях той никога ни би могъл да управлява ужасната фабрика на
Третия  Райх.  Шоукрос  казал,  че  те  са  „съвършени обикновени убийци.“  Той прочел сведение  от
германски инженер, който бил свидетел на масовото убийство на 5000 евреи в Украйна: 

„Хората слизали от камиони – мъже, жени и деца на всякаква възраст и един офицер от СС с
камшик в ръка им заповядал да се  съблекат голи и да поставят дрехите си на отделни места,
отделно обувките свързани по чифтове, както и горните дрехи, така и бельото. Видях купчина от
приблизително 800 до 1000 чифта обувки и огромни купчини от бельо и горни дрехи. Без да крещят
или да плачат, тези разсъблечени хора седяха заедно по семейни групи, целуваха се помежду си на
прощаване и очакваха заповедите на друг офицер от СС...Една стара жена със снежно бяла коса
държеше в прегръдките си едно 12-месечно бебе, пееше му и го гъделичкаше. Детето пищеше от
радост. Мъж и жена наблюдаваха просълзени. Бащата държеше за рака момче на около 10 години и
му говореше тихо. Момчето с мъка преглъщаше сълзите си. Бащата сочеше с пръст към небето,
потупваше го по главата и изглежда му обясняваше нещо. В този момент офицерът от СС край
рова извика...Аз отидох до отвора на рова в земята и видях огромен гроб. Хората лежаха в него и се
притискаха един към друг толкова плътно, че само главите им се виждаха. От почти всички глави
течеше кръв към раменете.“

Вместо да бъде обесен,  Алберт Шпеер бил осъден на 20 години затвор.  Съдът преценил, че
неговото  противопоставяне  на  заповедта  на  Хитлер  за  „изпепелената  земя“  е  смекчаващо
обстоятелство.  По  време  на  престоя  си  в  затвора  Алберт  Шпеер  се  опитвал  да  намери  духовно
утешение. Прочел всичките 9000 страници от „Църковна догматика“ на Карл Барт.  Станал близък
приятел със свещеника на затвора Джордж Касиас.  Когато през 1966 излязъл от затвора,   Шпеер
редовно посещавал Бенедиктинският манастир „Мария Лееч“ където си намерил духовен наставник.
Но нито един от хората, с които Шпеер се съветвал, не успял да му помогне да намери Бога, прошката
или даже истинското разкаяние.  Шпеер казвал, че ако би имал възможността да изживее живота си
отново при същите обстоятелства, той не знае дали би могъл да не направи същите избори.

Твърдението, че Шпеер никога истински не се разкаял може да бъде поставено под въпрос, тъй
като в книгите си „Вътре в Третия Райх,“ „Шпандау: Тайните дневници“ и в стотиците си интервюта
той свободно признава ужасите на нацисткия режим и за него казвали, че е „титан на разкаянието.“
(Коментар:  Подобни  „титани  на  разкаянието“  липсват  сред  лидерите  на  комунизма  у  нас,  за  да  бъде
развенчан фалшивия ореол на този престъпен режим и умовете и сърцата на много хора да бъдат изчистени
от гниещите остатъци от него, които им пречат да заживеят като свободни хора. Д.Пр.) Но има разлика
между това да изповядваш на истината за исторически факт и да си в състояние да разбереш и лично
да приемеш моралната вина за този факт. Йоаким Фест, един от биографите на Шпеер, казва: „Това
беше  като  някаква  сляпа  точка.  Той  работеше  упорито  за  да  усвои  смирените  жестове,  които
принадлежат на неговата роля като грешник и печално повтаряше формулите, които снизхождението
му възлагаше. 

Но понякога той приличаше на кукла на конци и наистина, на него не му липсваше гордостта от
историческата  му значимост,  потвърждавана  от  възбудените  гласове  на  неговите  обвинители.  Той
притежаваше само повърхностно разбиране за фундаменталните норми, които той беше нарушил, за
нещата, заради които беше виновен и как би могъл да изживее онези минали години по различен
начин  и  неопетнено...В  края  на  краищата  този  дефект  се  дължеше  на  факта,  че  цялото  духовно
измерение  на  живота  му беше  чуждо...Той  би  бил  неспособен  да  каже,  защо би  трябвало  да  се
подчинява  на  някакви  морални  заповеди или да  гледа  на  тях  като  на  универсален  закон.  В  това
отношение той наистина беше „дефектен и незавършен човек,“ на който, въпреки изключителните му
дарби, липсваше онзи единствен елемент, който превръща един човек в личност.

Пътеката, която Алберт Шпеер трасирал в градината  на затвора „Шпандау“ и кръговете, в които
се  въртял  като  шеф  на  нацисткия  режим  бяха  едно  и  също  нещо  –  едно  адско  отчуждение  от
реалността, която се основава не само на физическите, но и на моралните закони. Шпеер не се е
съобразявал с тази реалност и според биографът Йоаким Фест той всъщност е бил неспособен да
прави това. Но той е притежавал достатъчно съзнание за да разбере терорът, документиран на неговия
процес  и  да  се  противопостави  на  политиката  на  Хитлер  за  „изпепелената  земя.“  Реалността  на
моралния закон изглежда, че е била на хоризонта, която Шпеер можал да усети, но никога не успял да
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достигне. Поради това до края той продължавал своето въображаемо пътуване, което го отвело още
по-нататък в чистата илюзия.

Глава 17

Да живеем вътре в истината

Малцина  от  вас  веднага  ще  се  оприличат  с  Алберт  Шпеер,  един  художник  и  организатор,
попаднал в клопката на най-бурните събития на 20-я век. Но колкото и да е болезнено да се признае,
аз мога. Подобно на Шпеер, когато бях млад и аз мечтаех да направя нещо велико. Още от времето,
когато бях в забавачницата, аз ядях, пиех, живеех и дишах политиката. Участвах като доброволец в
една  предизборна  кампания  още  преди  да  имах  право  да  гласувам.  В  колежа  специализирах
политическа философия и обичах да споря с брилянтният и либерален професор Гуи Додж. Слабите
места, които виждах в неговите позиции, окуражаваха моят консерватизъм. Трябва да кажа, че той
беше  изключително  безпристрастен  и  се  наслаждаваше  на  моите  внезапни  изказвания  на
противоположни гледни точки. Понякога в края на учебния час той казваше: „През този час не чух
нищо от г-н Колсън. Защо да не му позволим да ни даде противоположното мнение?“

Моето образование ми даде добра основа в политическата философия. Това ме насърчаваше да
развявам знамето на патриотизма, който ме изпрати в редовете на Морската пехота на САЩ, а от там
– да работя като административен сътрудник в Сената на САЩ. После, когато бях на 38 години, моят
кабинет беше до кабинета на президента на САЩ. Представете си колко упойващо беше това нещо!
На мен не ми беше обещаван шанса да проектирам отново облика на Берлин,  но на мен ми беше
предложена перспективата да помагам за създаването на поколение на световния мир – а това е не по-
малко опияняваща оферта. През първата година от работата ми в Белия дом не бях част от вътрешния
кръг на президента.  Но аз бързо се присъединих към него и започнах да играя за президента Никсън
същата роля, която играеше Карл Роув за президента Буш. Никсън и аз създадохме близки работни
взаимоотношения. Различни автори твърдяха, че аз извадих на показ неговите най-лоши инстинкти,
както демонстрирах и моите, и че двамата с него взаимно сме подсилвали най-мрачните си качества.
И двамата мислехме по един и същи начин. Като стратег на Никсън, аз бях в позицията да прилагам
моите идеи за цялата държава. Всъщност, аз можех да  направя това, за което бях говорил още докато
бях в гимназията. Работих за намаляване на прекомерно раздутата правителствена администрация и
по този начин връщах обратно повече свобода в живота на хората. Работех за подкрепа на армията и
за намаляване на дефицита в държавния бюджет.

Периодът от време, на което най-много се наслаждавах, дойде по време на кампанията за избор
на  президент  през  1972.  Когато  започнахме  да  дефинираме  консервативният  отговор  на  така
наречената война на културите, кампанията ни беше концентрирана в три основни области: борба
срещу  наркотиците,  помилванията  и  забрана  на  абортите.  Ние  бяхме  твърди  противници  за
ежедневното превозване на учениците от едно населено място до училище, намиращо се в  друго
населено място с автобус с цел преодоляване на расовата дискриминация и интегрирането на децата –
не защото не вярвахме в равните права и в интеграцията, а защото чрез извършването на социални
експерименти  с  малките  деца  нямаше  начин  да  се  постигнат  целите,  които  бяха  известни  на
родителите им. Ние спечелихме по този показател срещу социално консервативните демократи, като
на изборите получихме стотици хиляди гласове повече от тях.

Въпросът, който сам съм си задавал е, дали бях усетил някакви ранни сигнали за зараждащата се
беда. Дали съвестта ми нашепваше за нещо, което беше неправилно? Започнах да разбирам, че през
следващите години Белият дом на Никсън беше отровен от желанието за отмъщение, изворът на което
беше самият Никсън и  за  което и аз  имам своя  принос.  Но тази  отровна  морална  атмосфера  не
настъпи  внезапно.  И  аз  не  забелязах  нейното  приближаване.  Първият  тревожен  сигнал,  който
забелязах беше свързан с двойния стандарт на разходите в Белия дом. Два или три пъти, когато влизах
в Западното крило на Белия дом, аз с изненада виждах, че дърводелци преместват стени. Натруфените
преустройства се превърнаха в нещо обичайно. Често пъти чувах шегата, че човек трябва да внимава
да не заспи в кабинета си, защото когато се събуди, може да се окаже, че вратата е зазидана. Боб
Холдеман харчеше щедро за обновяването на кабинетите и аз се тревожех, че той използваше парите
на данъкоплатците по този начин. Признавам, че след време това започна да ми харесва. Когато бях



89

преместен в по-просторен кабинет, аз поисках да поставят нови картини. Извиках служителят в Белия
дом,  който  се  занимаваше  с  вътрешното  обзавеждане  и  той  бързо  поръча  да  доставят  грамадни
картини от различни музеи  и да ги окачат в моя кабинет. Не ми харесваше старомодното бюро, което
имах. Казах на този служител: „Искам да имам маса от фирмата „Кнол“ и ми  доставиха красива
овална маса от червено дърво. После дойде ред на шкафовете „Кнол.“ Завесите ми се сториха малко
овехтели, поради това поръчах светло жълти завеси, за да са в хармония с моят нов тъмно син килим.
Аз – пуританинът от Нова Англия – се поддадох на съблазънта.

Егоистичното използване на парите на данъкоплатците беше предвестник за  бъдещите неща.
Една  вечер  бях  в  кабинета  на  президента  с  Холдеман,  когато  научихме,  че  копия  от  някакви
документи на Пентагона се съхранявали в Бруклинският институт от един бивш член в Националният
съвет за сигурност.  Ние знаехме,  че този човек е  с много либерални политически убеждения и е
противник на войната във Виетнам. Никсън избухна гневно, както правеше понякога. Удари с юмрук
по бюрото и започна да проклина и да ругае с вулгарни думи. „Боб, казах ти вече, че искам екип от
хора, които могат да отидат и да вземат обратно тези документи. Не ме интересува по какъв начин ще
направят това. Влезте вътре. Искам екип да отиде там и да свърши тези неща за мен.“

Искрено казано, намирайки се в Овалния кабинет с президента в онази вечер, аз бях шокиран.
Никога не бях го чувал да говори толкова безцеремонно за такива неща. Преди това бях подозирал, че
Никсън може би иска да се извършат такива неща, но никога не бях си помислял, че той може да ги
изрече.  В същото време съвестта ми не започна да протестиращо да крещи. Отчасти съвестта ми
остана необезпокоявана, защото правителството наистина постъпваше по този начин в някои случаи.
Аз имах много работа с ФБР и ЦРУ, чиито служители извършваха незаконни нахлувания в помещения
- „мръсни операции“ -  за  да вземат обратно секретни документи. Правителството правеше това в
извънредни ситуации, за да се предпази от чуждестранни сили. Документите на Пентагона подлагаха
на риск  отношенията ни с други държави; ние усещахме, че националната ни сигурност е в опасност
или поне така разсъждавах аз.  Но шпионирането против чужди държави е едно нещо, а проникването
в помещенията на наша институция е друго нещо. Границата е много по-деликатна, отколкото може са
да се мисли, защото външните и вътрешните проблеми не винаги могат ясно да бъдат разделени,
както през 2004 установи Комисията, която разследваше терористичното нападение на 11.09.2001. Но
това беше границата,  която ние нарушихме в онази вечер и съвестта ми остана мълчалива. Не се
появи никакъв червен флаг.  Аз бях дотолкова фокусиран в  задачата  за  спиране  на  изтичането на
секретни  правителствени  документи,  които  можеха  да  подкопаят  националната  ни  сигурност,  че
въобще не се замислих за факта, че това може да е погрешно.

През есента на 1971 научих, че Хауард Хънт и няколко от неговите хора проникнали в офиса на
Даниел Елзберг и откраднали негови документи.  В онзи момент съвестта ми се разбунтува.  Аз бях
ужасен от мисълта, че Белия дом беше замесен в кражба с взлом. Тези прийоми бяха под нашето
ниво. Разбирах, че кражбите с взлом са нарушение на закона и че Хънт и неговата група не бяха нито
ЦРУ или ФБР или каквото и да е друго – те бяха наши представители. Това не беше добро нещо и аз
не исках да има нищо общо с него.  Когато Хауард Хънт дойде при мен и поиска да ми покаже
снимките на документите, аз му казах, че не искам да ги виждам нито да чувам нещо за тях, нито да
знам нещо за тях, нито пък да знам каквото и да е, което е свързано даже непряко с цялата тази
операция. След това го държах на дистанция от себе си. Той ме нервираше.

След нахлуването в хотел Уотъргейт и президентската кампания през 1972,  един ден Хауард
Хънт ми се обади по телефона. Знаех, че не трябва да имам нищо общо с него, но приех обаждането,
защото жена му беше умряла при самолетна катастрофа на път за Чикаго. В миналото бях общувал с
Хауард и се  чувствах отговорен за  това,  че  го  препоръчах на Джон Ерличман.  Съжалявах,  че  го
въвлякох в щуротиите  на Белия дом. Поради това приех обаждането. По време на разговора Хънт
направи това, което всеки който чуе записът на този разговор – а аз го записах – може да оцени, че е
заплаха за изнудване. Той искаше да получи повече пари, за да мълчи. Аз бях толкова непоколебим, че
той  не  ми  е  казал  каквото  и  да  е  –  което  му казах  поне  10  пъти  –  че  даже  не  се  замислям  за
сериозността  на онова,  което той ми казва.  След като  направих аудиозапис  на това обаждане,  аз
помолих секретарката ми да го прослуша и да го напечати на хартия. След това изпратих този записан
на хартия разговор на Джон Дийн, съветник в Белия дом с една придружителна бележка, на която
пишеше: „По дяволите, сега какво трябва да направя аз?“

Това предизвика много смях и беше широко отразено по време на процеса Уотъргейт. Когато
изпращах на Дийн бележката и прикрепения към нея запис на разговора, аз никога не си помислих, че
още повече съдействам за някаква престъпна конспирация; аз не знаех, че е имало конспирация. Аз си
представях, че Дийн е над това ниво. Въпреки че по-късно, този  един единствен акт стана причината
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аз да бъда включен в конспирацията Уотъргейт. Връщайки се назад аз си мисля, че би трябвало да съм
по-добре  осведомен.  Когато се  налага да  правите  продължителни усилия,  за  да  избегнете  да
знаете това, което се случва, т.е. реалността, вие сте в голяма беда.

През януари 1973,  когато  адвокатът  на Хънт дойде при мен и ми отправи доста непохватни
изисквания, аз разбрах, че това нещо се беше превърнало в катастрофа. Отидох при Никсън и му
казах това, което показват и аудио записите на разговорите си, които беше правил президента. Но се
нуждаех  от  доста  смелост,  преди  съвестта  ми  наистина  да  се  събуди.  Аз  харесвах  работата  си.
Харесвах властта, която имах. Наистина не исках този живот да свърши. Аз дотолкова бях свикнал с
удобството; бях прелъстен от декорацията; от честта, която ми отдаваше охраната; от лимузината,
която беше на мое разположение и от очакващия ме реактивен самолет във военновъздушната база
Андрюс. Това е много главозамайващ бизнес за всеки човек, особено за мъж на 30 и няколко години,
който произлиза от скромно семейство.

Моят баща ме беше възпитал в духът на съвременния пуританизъм:  никога не лъжи; винаги
казвай истината, независимо от цената, която ще трябва да платиш; изпълнявай упорито  и усърдно
всяка  задача,  която ти  бъде възложена;  възлагай на  подчинените си  такова количество ежедневна
работа, която може да бъде свършена и им плащай честно справедлива заплата. От него научих много
за  казването на  истината  и за  почтеността.  Но аз  не  научих,  че  след  като  живеех според такива
стриктни морални правила, аз щях да стана сляп за начините, чрез които ги нарушавах. Собствената
ми самоправедност ме направи способен да разделям живота си на отделни области: да вярвам, че
правя правилното нещо, докато едновременно с това вършех и нещо погрешно.

Още в мигът, в който кажете: „Не ми казвай. Не искам да знам,“ с вас е свършено . Моят
провал беше различен от провалът на Алберт Шпеер, но по вид те са еднакви. Колко ли пъти Алберт
Шпеер е казвал: „Аз не искам да знам“? Колко пъти обикновените германци са казвали същото нещо,
когато евреите са били арестувани и откарвани нанякъде, както и когато пепелта от крематориумите в
Дахау и Бухенвалд започнала да се  разнася от вятъра? В дневниците от затвора Шпандау самият
Шпеер казал, че самото избягване на знанието е било „престъпление.“ Аз не научих, че след като
живеех според такива стриктни морални правила, аз щях да стана сляп за начините, чрез които ги
нарушавах.

До  края  на  живота  си  Шпеер  живял  като  измъчвана  душа.  Универсалното  свидетелство  на
съвестта го убедило за неговото престъпление, но все пак само съвестта не била достатъчна, за да му
попречи да не подпомогне злото, извършено от Хитлер. Може би най-трогателното нещо за живота на
Шпеер е било това, че на него му е липсвал критерий, чрез който да разпознава грешките на Хитлер –
даже след като те са били извършени. В края на живота си Шпеер знаел, че е направил грешка, но не
можал за открие как или защо не е могъл да избегне тази съдба. Той казал: „Да, разбира се, вината е
моя (Коментар: на латински: вината е моя - mea culpa. Д.Пр.), но целият проблем е, че аз не усещам това
и не знам, защо не го усещам? Дали поради Хитлер, единствено поради Хитлер, аз не мога да разбера,
че съм виновен? Или на мен не ми достига нещо? Или и двете?“ Той стигнал до заключението:
„Никога няма да се освободя от чувството за този грях,“ отчасти се предполага, защото той не е имал
базово разбиране за самото зло.  Той останал неспособен да се свърже с реалността на духовното
измерение. 

Една от причините, поради които избрах да разкажа историята на Шпеер се дължи на факта, че
аз  наблюдавах  онова,  което  се  оказа  неговото  последно  публично  появяване  в  предаването  на
телевизията  ABC  “Добро  утро,  Америка“  през  1981.  Водещият  предаването  Дейвид  Хартман  го
попита: „Вие сте казали, че вината никога не може да бъде простена или че не би трябвало да бъде
простена. Все още ли мислите така?“ Никога няма да забравя изразът на патос на лицето на Шпеер,
когато той отговори: „Аз излежах присъда от 20 години и бих могъл да кажа „Аз съм свободен човек,
съвестта ми е изчистена чрез това, че излежах цялата си присъда, с която бях наказан.“ Но аз не мога
да кажа това. Аз все още нося товара на онова, което се случи с милиони хора по времето, когато
Хитлер беше жив и не мога да се освободя от него.“  Сърцевината на трагедията на Шпеер беше в
това, че той не можа да намери изкуплението и прошката за това, което беше направил.

В началото Шпеер би трябвало да е имал съмнения относно представата на Хитлер за света. В
книгите си Шпеер признава, че никога не гледал критично към програмата на Хитлер, нито е подлагал
на  оценка  нацистката  идеология.  Той  би  трябвало  да  се  запита,  дали  обещанията  на  Хитлер  е
възможно да бъдат истина – дали те се основават на начинът, по който работи света.

Някой хора ще възразят, че истината не е важна. Но те грешат.  Истината е единственото
нещо, което е важно, когато започнем да оценяваме в служба на какво да посветим живота си. 

По подобен начин и аз трябваше да гледам на интригите в администрацията на Никсън в един
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по-всеобхватен контекст, отколкото на способността на президента да бъде преизбран или даже от
гледна  точка  на  националната  сигурност.  Трябваше  да  разбирам  какъв  беше  залогът:  истината  и
уважението към закона.  Някой хора ще възразят, че истината не е важна. Но те грешат. Истината е
единственото нещо, което е важно, когато започнем да оценяваме в служба на какво да посветим
живота си. 

Както казах по-рано,  истината е това, което се пригажда и отговаря на реалността.  Всички
ние поставяме живота си в залог на изборите, които правим, но често пъти не успяваме да разберем,
дали тези избори се основат на  това, което е истина и е правилно. А когато направим погрешен
избор, когато вървим заедно с тълпата, ние вярваме, че истината е субективна определяна и че всеки
човек си има своя собствена истина, така както си има свои собствен живот. Ако, подобно на Шпеер,
вие изберете фалшивото, което претендира, че е истина, тогава животът ви ще върви към разрушение .
А ако изберете истината – или иначе казано, ако изберете да живеете в съответствие с  начинът, по
който е устроен света – ако посветите живота си в служба на истината и справедливостта, вие ще
имате възнаграден, смислен и значим живот, даже ако живеете в най-трудните условия като Ърнест
Гордън и Ниен Ченг.  

Да бъдем верни на това, което е истина и е правилно, е самата определение за почтеността, както
ми беше припомнено един ден, когато говорих пред 2000 морски пехотинци в Кемп Лежьон, където
служих като взводен командир в средата на 1950-те. Когато дойде времето за задаване на въпроси,
един морски сержант с прошарена коса ме попита: „Г-н Колсън, кое нещо е по-важно, лоялността или
почтеността?“  Той ме питаше,  дали истината  трябва  да  бъде  оставена настрани понякога,  заради
човешката преданост и човешките отношения.

Въпросът на морския пехотинец ми нанесе силен удар в диафрагмата.  Мотото на корпуса на
Морската  пехота  на  латински  -  semper  fidelis  -  е  „винаги  верен.“  Морските  пехотинци  имат
склонността да поставят лоялността на първо място, на последно място и винаги. Въпросът събуди в
мен един тежък спомен. През януари 1974 специалният прокурор Леон Яворски по делото Уотъргейт
ми  предложи  –  ако  свидетелствам  против  Никсън  –  да  ми  разреши  да  пледирам  за  дребно
престъпление, което щеше да означава, че няма да лежа в затвора и ще спася лиценза си да работя
като юрист. Ако не бях лоялно привързан към Ричард Никсън, аз щях да приема предложението на
Яворски, въпреки че не бях съгласен с неговите условия. Но Никсън все още имаше моята безусловна
лоялност, а и онова, което Яворски искаше от мен да кажа не беше истина.

Аз бях предупреден, че Никсън едва ли щеше да бъде толкова лоялен към мен. По средата на
кампанията за избор на президент през 1972, когато рейтингът на Никсън беше много висок и ние
летяхме към победата, Холдеман и аз веднъж имахме един безгрижен разговор, който ме преследваше
оттогава до сега. Той ми каза: „Чък, не искам да се лишаваш от илюзиите си, но нека да ти кажа нещо
за Ричард Никсън. Той е човек, който ще те използва и когато престанеш да си му нужен, той ще те
изхвърли като използвана тоалетна хартия.“ Аз бях поразен. През целия си живот не бих могъл да
разбера защо Холдеман ми каза това. Това беше жестоко и цинично – много повече от онова, което
Холдеман обикновено казваше. Той каза това без да се усмихне или да се изсмее. Той беше абсолютно
сериозен. Никога не можах да разбера защо ми каза това. Аз обичах Ричард Никсън като човек и като
президент.  Много  го  уважавах  заради  неговото  необикновено  лидерство,  особено  в  областта  на
външната политика. Когато отидох да работя в Белия дом, аз се замислих какво би могло да се случи,
ако моите интереси и интересите на президента се окаже, че са в конфликт. Разбирах, че образно
казано аз играя ролята на коня на шахматната дъска, а не на царя. В ситуация на криза аз ще трябва да
поема  неговата  вина.  С  тази  умствена  нагласа  служих  в  Белия  дом,  голяма  част  от  която  беше
обусловена от моят собствен житейски опит в морската пехота.  По-късно разбрах, че Холдеман и
Елричман обмисляли да ме изхвърлят от Белия дом веднага след изборите, с цел да отклонят към мен
вниманието на обществото, което тогава беше фокусирано в Уотъргейт.  (Коментар:  По онова време
Колсън е бил представян в медиите като крайно негативна личност. Наричали са го „Томахавката на Никсън“
и „човекът, който изпълнява мръсните поръчки на Никсън. Така че има известно практическо основание за
подобна непочтена идея. Д.Пр.) Мисля си, че Холдеман направи благоприличен жест, за да смекчи моето
падане,  като  ми  даде  това  предупреждение.  Той  се  опитваше  да  ме  подготви  за  факта,  че  след
изборите, вместо да бъда прославеният герой, аз щях да бъда направен жертвеният козел. Това стана
ясно от записите от разговорите на президента в кабинета му. Разбира се, Холдеман и Елричман не
успяха. Те наистина си мислеха, че могат да стоварят върху мен всичко това, защото медиите го бяха
стоварили върху мен. Те  предполагаха, че ако аз си замина, Уотъргейт вече нямаше да бъде свързван
с Белия дом. Но се оказа, че тръгвайки по този път, накрая те всъщност провалиха себе си. (Коментар:
„Който залага капан за другиго, сам пада в него.“ - нар. мъдрост. Д.Пр.) 
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Никога  няма  да  забравя  момента,  когато  бях  дълбоко  разочарован  от  президента  Никсън.
Наблюдавах  в затвора по един  малък черно-бял телевизор как той подаде оставката си. Разбрах, че
той се оттегля от бойното поле и изоставя ранените си помощници, без въобще да се погрижи за тях.
Това го  смали в очите  ми.  Въпреки това аз  останах лоялен.  По време на съдебния процес  аз  не
свидетелствах против него. Публично продължавах да казвам, че той е мой приятел и че аз няма да го
обвиня  за  това,  което  е  направил,  въпреки  че  той  ми  беше  наредил  да  направя  конкретното
закононарушение, което аз извърших. Просто не мислех, че е подходящо да го обвинявам за това,
което направих аз. Поради това не го обвиних. Но вътре в себе си - докато наблюдавах как той си
заминава без да се поинтересува за хората, които бяха в затвора или щяха да отидат в затвора, защото
му бяха служили - нашата връзка се разхлаби.

Поради  тези  неща,  когато  морският  пехотинец  в  Кемп  Лежьон  ме  попита,  кое  е  по-важно:
лоялността или почтеността,  аз бях способен печално да обясня защо истината е много по-важна от
лоялността.  Ако  имате  погрешна  представа  за  това,  вашият  свят   се  разпада.  Казах  на  морския
пехотинец, че почтеността е по-важна и че самият аз бих желал да имах тази представа преди много
години, когато бях част от администрацията на Никсън.

Почтеността  и  търсенето  на  истината  формираха  някои  от  най-радостните  събития  през
последните години. „Кадифената революция“ през 1989 в държавите от Източна Европа поставя по-
високи цели за позитивния потенциал на такова търсене. Този резултат показва, че ние не говорим за
научни въпроси; ние се стремим да вградим в живота си най-могъщата сила в човешките дела. В края
на 1970-те чехският драматург  Вацлав Хавел написал есето „Силата на слабите“ като част от едно
общо  чехско  и  полско  усилие,  резултат  на  което  е  прочутата  Харта  77.  Есето  на  Хавел  се
разпространявало в началото чрез нелегална мрежа като „самиздат“ - копия, често произвеждани в
един екземпляр на чрез писане на пишеща машина с индиго, които преминавали от ръка на ръка,
когато хората жадували за истината, която можела да бъде получена само от неофициални канали. За
това есе и в  другите си дейности,  през  1977 Хавел беше изпратен в затвора,  а  след това и пред
периода от 1979 до началото на 1983 год. 

В  „Силата  на  слабите“  Хавел не  се  противопоставя  на  комунизма с  някаква  велика  контра-
идеология.  Вместо да прави това,  той използва един обикновен пример за да покаже начинът,  по
който комунизма увековечава себе си и как той може да бъде победен.  Той пише:  „Вземете един
зарзаватчия, който бил помолен от правителствените служители да постави на витрината на магазина
си един плакат на която е написано „Пролетарии от всички страни, обединявайте се!““ В бившият
комунистически  блок  в  Източна  Европа  подобни  надписи  са  били  поставяни  навсякъде  –  във
фабриките,  в  магазините  и  на  табелите  по  пътищата.  Когато  бил  помолен  да  постави  надписа,
зарзаватчията  е  трябвало  да  реши:  „Ще  се  подчини  ли?  Той  вече  не  вярваше  в  идеологията,
изразявана в лозунга „Пролетарии от всички страни, обединявайте се!“ Той не вярваше, че хората са
продукт на тяхната икономическа среда и че небето може да бъде донесено на земята чрез промяната
на  социалните  условия.  След  40  години  на  Съветско  господство  в  Източна  Европа  обществото
наистина  се  променило,  но  само  към  по-лошо.  Хората  установили,  че  са  принудени  да  правят
компромиси, като продължават да подкрепят това, което те знаели, че е лъжа. От гледна точка на
правителството точно страхът, че хората могат да открият, че комунистическата идеология е лъжа, е
обяснявал защо е толкова важно зарзаватчията да постави плаката. Плакатът продължавал да държи
зарзаватчията  вързан  към  лъжата  и  той  ставал  съучастник  в  комунистическото  потисничество.
Участвайки в лъжата, зарзаватчията се отричал от собственото си човешко достойнство и превръщал
себе си в слуга на фалшива и затворническа идеология. Освен това, той се превръщал в инструмент
на правителството за  потисничество на другите,  защото неговият пример подсказвал,  че е  твърде
рисковано да се противоречи на властите. След всяка лъжлива постъпка зарзаватчията ставал все по-
лесно податлив на манипулацията. 

В есето си Хавел показвал, че голямата лъжа на комунизма може да бъде поддържана единствено
чрез милиони малки лъжи, изтръгвани от зарзаватчиите.  Съветският Съюз и неговите сателити се
превърнали в обширен свят на привидност, която била лишена от реалност. Всеки, който помагал на
системата да работи, бил принуждаван да действа така, все едно че икономиката определя съдбата,
все едно че правителството защитава интересите на работниците, все едно че законите се спазват, все
едно че човешките права се уважават и все едно, че наистина има свобода на изява на религиозните
убеждения.  Възникнала една сложна система от ритуални жестове – включително поставянето на
плакати на витрините на магазините - с цел да да даде възможност на служителите на властта да се
преструват пред себе си и пред другите, че комунизмът е направил живота да си заслужава да бъде
живян. За повечето хора това налагало да разделят живота си на отделни области – да имат един образ
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за пред обществото и коренно различен образ в личния си живот. Публично те се държели така, все
едно че вярват в лъжата, а насаме те знаели каква е истината. Зарзаватчиите поставяли плакатите,
защото ако не ги поставели, те можели да загубят работата си или да им бъдат намалени заплатите,
или на децата им да не бъде позволено да получат висше образование, или да бъдат изпратени в
затвора. Поради това повечето хора от Съветския блок избирали да живеят вътре в голямата лъжа.

Хавел твърдял, че най-революционното действие е да се живее вътре в истината. Достойнството
на човека се състои в способността да знаем истината и да живеем според истината. Живеенето в
истината  ще  възстанови  вроденото  достойнство  на  човека  и  ще  направи  живота  отново  да  си
заслужава  да  бъде  живян  –  защото  истината  е  по-важна  от  самият  живот.  Хавел  пише:
„Следователно,  под  подредената  повърхност  на  живота  в  лъжи  дремят  сфери  на  живот  с
неговите  истински  цели  и  с  неговите  скрити  откритости  към  истината.  Единствената
експлозивна и неподдаваща се на изчисление сила на живеенето в истината пребивава във факта, че
живеенето открито в  истината има  един  съюзник,  който е  невидим,  но  присъства  навсякъде:
скритата сфера (на откритостта към истината). Което означава, че от тази сфера израства
животът, който е живян открито в истината...Но това място е скрито и поради това, от гледна
точка на властта, то е много опасно. Сложният процес на ферментация, който се извършва в това
място протича  в  сумрак и с  течение на времето накрая излиза на повърхността на дневната
светлина като един асортимент от шокиращи изненади за системата, когато обикновено е твърде
късно те да бъдат прикрити по обичайния начин.“

Според Хавел,  живеенето в истината означава просто да живеем почтено: чрез осъзнаване на
реалността  и  след  това  като  бъдем  верни  на  тази  реалност  в  постъпките  си.  Тук  отново  той  не
приканва към използването на някаква глобална политическа схема. Живеенето в истината означава
„да правим нещо: от разпространяване на писмо на интелектуалци до стачка на работници; от отказ
да се участва в гласуването на фалшиви избори до произнасянето на реч на официален конгрес.“
Достойнството  на  човека  се  състои  в  способността  да  знаем  истината  и  да  живеем  според
истината.  През 1989 безброй хора от цяла Източна Европа приеха призива на Хавел да живеят в
истината. Сред тях бяха онези, които подписаха Харта 77, както и Лех Валенса и полското Движение
„Солидарност,“  пастор  Ласло  Токеш  и  неговите  последователи  в  Румъния  и  унгарците,  които
принудиха своето правителство да произведе свободни избори. В резултат от смелите действия на
много  хора,  наистина  се  случи  „шокираща  изненада  за  системата.“  Тези  дисиденти  най-накрая
вдъхновиха хиляди хора да се излеят от църквите по улиците в Източна Германия. 

Демонстрациите в Източна Германия започнаха от църквата „Св. Николай“ в Лайпциг, където
хората се събираха за мирни богослужения от 1982. След службата на 4.09.1989 1500 души излезли да
демонстрират по улиците на Лайпциг, носейки свещи в ръка.  Въпреки че унгарското правителство
наскоро отворило границата си към Австрия, позволявайки за пръв път след края на Втората световна
война на хиляди германци от Източна Германия да отиват на Запад, хората, които се били събрали в
„Св. Николай“ не били доволни от правото за свободно придвижване; те искали истинска свобода в
тяхната собствена земя. На 4 септември те започнали да скандират: „Ние оставаме!“

На 25 септември броят на демонстрантите набъбнал до 8000 души. На 2 октомври били 10 000
После, въпреки заплахата на правителството за намеса на полицията и армията от рода на масовото
клане, което се случи на площад „Тяннанмън“ в Пекин, в случай че демонстрациите продължат, на 9
октомври броят на демонстрантите достигна до 50 000 души. Чак тогава правителството на Източна
Германия изцяло загуби контрол над населението. През следващите седмици уличните демонстрации
обхванаха  цяла  страна,  като  демонстрантите  носеха  свещи  и  маршируваха  във  всеки  град.
Революцията на горящите свещи – израз на най-сърдечните молитви на хората – беше започнала.
Църквата на Добрия самарянин се превърна сборен пункт в Берлин – недалече от мястото, където
Шпеер  беше  извършвал  своята  „смяна  на  местоживеенето  и  евакуацията.,“  което  беше  неговото
участие  в  Холокоста.  На  9  ноември 1989,  вследствие  на  някои грешки  в  комуникацията  вътре  в
правителството,  се  разнесе  слух,  че  ще бъде  позволено свободното пътуване  до  Западен Берлин.
(Коментар: Въпреки, че беше част от Западна Германия, тогава Западен Берлин беше като остров, заобиколен отвсякъде
от територия на Източна Германия.  Д.Пр.) Към полунощ стотици хиляди германци на тълпи се събраха
около Бранденбургската врата и празнуваха новата си свободата и обединението на Източен и Западен
Берлин, и на Източна и Западна Германия. Първите ковашки чукове започнаха да събарят Берлинската
стена.  Това  се  превърна  в  едно  от  най-позитивните  събития  в  живота  ми,  защото  смели  хора
официално признаха, че те знаят истината и се заклеват да живеят в истината. Вътре в състава на
същия народ, където Шпеер живееше ужасен живот, разделен на отделни области, стотици хиляди
изхвърлиха на боклука етиката на този вид живот. През 1989, следвайки съвета на Хавел и на други
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като него, те решиха да не правят вече разлика между публичен и частен образ, а да живеят според
своите вярвания, независимо от цената, която ще трябва да платят.. Колко просветление!

Почтеността и търсенето на истината вървят ръка за ръка. Ние виждаме в отрицателният пример
на Алберт Шпеер, както и в положителния пример на Вацлав Хавел важните житейски уроци: За да
живеем значим живот, ние трябва да открием истината и реалността; а след като ги открием - трябва
да се придържаме с вяра към истината и реалността. Почтеността и търсенето на истината вървят
ръка за ръка. За източно европейците не е било достатъчно да знаят истината; било е нужно те да
живеят  в хармония с истината. Опитът на хората, които са живели в условията на комунизма ни учи,
че ние сме не само търсачи на истината, но и хора, които избягват истината, когато нашите стремежи
и  желания,  и  инстинктите  ни  за  оцеляване  превръщат  истината  в  нещо,  което  е  неудобно  и
заплашващо.  Един  от  полските  дисиденти-мъченици,  отец  Йежи  Попелушко,    (Коментар:  1947-
19.10.1984 – пребит и  удавен  от органите за  сигурността в  комунистическа Полша.  Д.Пр.)   казал:  „Ако
истината стане за нас ценност, за която  си заслужава да страдаме и да рискуваме, тогава ние ще
победим страхът, който е основната причина за нашето поробване.“

Почтеността  е  жизнено  важна,  защото  всеки  пробив  в  нашата  почтеност  ни  поставя  във
враждебна позиция против реалността, а това е война, която никой човек не може да спечели. Вие
можете  да  отклонявате  реалността  само дотогава,  докато тя  ни нанесе сразяващ удар,  което се  е
случило както с нацистка Германия, така и с комунистическата Източна Германия. 

Тези принципи са толкова очевидни за задълбочените мислители,  че много преди падането на
Берлинската стена папа Йоан Павел ІІ предсказа, че комунизмът е обречен. Той разбираше, че една
система, която беше толкова крайно несъответстваща на човешката природа и на редът в природата,
просто не можеше да издържи.  Голямата лъжа на комунизма притежаваше всичко, но изчезна.  Но
сега ние живеем в условията на друга лъжа, която дойде на нейно място. Трагедия е, че в живота си
всички ние сме зарзаватчии, които сме поставили на витрината на магазина си плакати,  на които
пише: „Такова нещо като истината не съществува!“ „Толерантността е бог“ „Многообразието трябва
да управлява на всяка цена!“

Голямата лъжа на Запада е, че не съществуват абсолютни неща – че има само субективни истини,
които се конкурират помежду си. Колкото и приятно са изглежда това предложение, тази голяма лъжа
унищожава онова, което Хавел нарича „истинските цели в живота“ или добрият живот, както престои
да видим в тази книга.
 

Част 18

Можем ли да узнаем истината?

Вярата  на Хавел,  че  можем да  научим истината  и  да  живеем според нея достига  до самата
същина на това,  какво означава да живеем добър живот. Тази вяра задава най-спешният и спорен
въпрос в съвременната ни култура: Можем ли за узнаем истината? Резки и пронизителни гласове в
нашата култура отговарят с оглушителното: „Не“!

Основната причина за това се намира в необикновената революция в културата на Запада. Както
отбелязахме  по-рано,  в  периода  след  Втората  световна  война  философите  на  екзистенциализма,
предимно французи, възприеха сериозно формулировката на Ницше, че Бог е мъртъв и че животът
няма цел, която надвишава нашите възможности за разбиране. Поради това целта на човека трябва да
е чрез своя житейски опит да победи вродената липса на смисъл в живота. Така през 1960-те се роди
поколението  на Уудсток,  (Коментар: В периода 15-19.08.1969 на огромна поляна в околностите на град
Уудсток, Ню Йорк се провел първия фестивал на популярната музика и на изкуствата, на който присъствали
400  000 души.  Хората от това  поколение,  така  наречените „хипита,“  вярвали в  бъдещето и  искали да
променят света, като се фокусират в любовта, а не в омразата („Правете любов, а не война“), в споделянето
с другите, а не в лакомията. Д.Пр.) на търсенето на смисъл чрез протести, на свободната любов и на
наркотиците.  Скоро  след  това  към  екзистенциализма  се  присъединил  и  деконстукциолизма   в
литературата (Коментар: Думата деконструкция означава разлагане на езика на съставните му части. Това
е вид литературен анализ, който се фокусира върху разликата между думите, а не между нещата, с които се
обозначават  тези  думи.  Деконстукционизмът е  философия  на  литературата,  която  поставя  под  въпрос
традиционните разбирания за убедеността, идентичността и истината. Тя твърди, че думите могат да се
отнасят единствено за други думи и се опитва да покаже как което и да е изречение от някакъв текст може
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да изгуби своя собствен смисъл. Д.Пр.) и изследвания на културата. Според тях обществата живеят в
„затвора на езика,“ което означава, че ние никога няма да можем да избегнем предразсъдъците на
културата;  всяко  твърдение  за  начинът,  по  който  работи  света  може  единствено  да  е  израз  на
пристрастно мислене на някаква група.  Не е нужно човек да е философ за да разбере, че тези две
философски течения подкопават всяка авторитарна структура.

Истината се превръща в каквото и да нещо, в което вярва някой човек.  По този начин вие си
имате вашата истина, а аз си имам моята истина. Това е есенцията на постмодерната епоха.  Но ако
всички  твърдения  са  еднакво  верни,  това  означава,  че  нито  едно  от  тях  не  е  вярно.
Постмодернизмът изцяло отстъпи от историческата традиция на западната цивилизация, според която
ние можем да познаем истината чрез мисъл и въображение. Освен това историята на християнството
добавяше, че откровението увеличава силата на мисълта и допълва нейното разбиране, предоставяйки
отговори на вечните човешки въпроси за целта и смисъла. Тъжно е, че постмодернизмът не беше само
някакво  несериозно  учение  на  съвременни  интелектуалци  и  философи.  Той  зарази  живота  на
американците и на западноевропейците. Допитванията сред хората показват, че 64% от американците
считат,  че  морална истина не съществува.  Още по-тревожното е,  че  83 % от юношите считат,  че
моралната истина е само преструвка и измама.

Мнозинството  от  хората  в  Западна  Европа  вярват,  че  ние  можем да  си  създадем  собствени
правила за живеене. Резултатът, както ще обсъдим по-късно, е хаос в голяма част от живота на хората.
(Наистина ли сме изненадани, че измамата и кражбата са нещо обичайно в класните стаи на децата
ни? Наистина ли считаме че обществото на бизнеса е създало поколението на Денис Козловски?)

Хоризонтът на сегашното поколение е ограничен до приспособяването му към начина, по който
нещата съществуват. Хората живеят сред омагьосването на злото и вярват, че е напълно невъзможно
да  бъде  намерена истината.  Само си  помислете какво направи този начин на мислене  на хората,
родени в периода от средата на 1960-те до началото на 1980-те и на следващото поколение, родени от
началото на 1980-те до средата на 1990-те.  Убедени, че истината е относителна (а не абсолютна),
много хора на възраст между 25 и 35 години стигнаха до културата на отчаянието. Каквото и друго да
се каже за хората, родени преди 1960-те, които вече са остаряващото следвоенно поколение, когато се
родиха много деца, които се сблъскаха с реалността (особено в живота на техните деца) и започнаха
да осъзнават, че може би има такова нещо като истина, въпреки че мнозина от тях нямат никаква
представа  как  могат  да  я  намерят.  Хоризонтът  на  сегашното  поколение  (Коментар:  Книгата  е
отпечатана  през  2005.  Д.Пр.)  е  ограничен  до  приспособяването  му към  начина,  по  който  нещата
съществуват.  Те живеят сред омагьосването на  злото и вярват,  че  е  напълно невъзможно да  бъде
намерена истината. Това е причината, поради която много млади хора са объркани и се чувстват така,
все едно че се опитват да се изкачват по ескалатор, който се движи надолу.

Приятелят ми Филип Джонсън, който е професор по право в университета Баркли,  разказва
историята за  един виден професор в постмодерен университет.  Един ден синът на този човек се
върнал у дома и за изненада на родителите си им съобщил, че е транссексуален. Младият мъж бил
въвлечен в едно модно движение в американските студентски градчета: човек сам си избира какъв е
неговия пол, без да се съобразява с биологията си. Той бил прочел огромен брой книги   на тази тема.
Много родители вече са свикнали порасналите им деца да се прибират у дома със странни навици:
млади  жени  с  татуировки  или  както  беше  с  един  от  моите  внуци  -  с  обеци  на  веждите.  Но
транссексуалният син шокирал даже това семейство.  Джонсън описва разговора,  който се провел.
Родителите попитали: „Какво означава това?“ Синът отговорил: „Означава, че аз съм момиче. Искам
да се обличам с рокли, да се гримирам, да предизвикам цялата патриархална и буржоазна идея за
половете.“  Родителите  били  потресени.  Същата  вечер  очаквали  да  им  гостуват  двама  от  най-
прочутите  академици  на  посмодерността  в  САЩ,  д-р  и  г-жа  Стенли  Фиш.  Фиш  е  лидер  на
деконструкционистко  училище  по  литература,  на  вярването,  че  изкуството  и  литературата  нямат
обективен  смисъл.  Родителите  на  младия  мъж  се  страхували,  че  даже  Стенли  Фиш  може  да  се
почувства неудобно. Бащата описал страховете си: „Представям си как синът ми върви по улиците и
пристига на вечеря като Лорета Йънг,  облечен в рокля от ефирна прозрачна тъкан.  Как точно ще
трябва да обясня подобен феномен на моите гости, докато ядем ордьоврите?“ Родителите на младежа
му казали, че за тази вечер ще трябва да остане мъж. Синът им възразявал и се съпротивлявал на
изкушението да им каже, че те са лицемери. Когато вечерята свършила, синът обяснил, че е научил за
транссексуалността от теоретици като Мишел Фокал и Юдит Бътлър – точно от същият учебник,
който баща му препоръчал на студентите си.  В очите на много от постмодернистите  полът няма
никаква връзка с биологията. Полът просто е въпрос на личен избор; ние можем да изберем този пол,
което искаме. Този млад мъж не се съпротивлявал на философията на семейството си; той се опитвал
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да я прилага в живота си. Не е чудно, че много млади хора са сексуално объркани и стават жертва на
отчаянието. Те са били научени на това от професори, учители и от интелектуалният елит – даже от
собствените си родители. Но отказът на постмодернизма от простият здрав разум не се ограничава
само до половото самоопределение.  Спорът между традиционните вярвания на Запада и гледната
точка на постмодернизма влезе във фокуса на прожекторите след събуждането на 11.09.2001. След
нападенията президентът Джордж У. Буш обяви, че Америка трябва „да отърве света от това зло.“
Думата „зло“ влезе веднага в ума на президента при мисълта за хилядите невинни мъже и жени, които
умряха  при  това  терористично  нападение.  Някои  коментатори  даже  предположиха,  че  11.09  ще
подкопае цялото постмодернистично твърдение, че не съществува правилно и погрешно и че няма
обективно  добро  или  зло.  Но  това  не  стана.  Стенли  Фиш  отрече  верността  на  твърдението  на
президента и каза, че оценката на президента за случилото се на 11.09 е “неточна и безполезна,“
защото се основава върху „фалшиви универсални ценности.“ Фиш вярва, че даже и да има истина, тя
е  неопознаваема.  Според  него  представите  за  това,  кое  е  добро  и  кое  е  зло  са  безполезни  и  са
измислени като средство, чрез което една група хора налага волята си върху другите хора. (Така са
разсъждавали и хората, които са разпитвали Ниен Ченг.) 

Фиш не беше сам във възражения си. Много университетски преподаватели отидоха до там да
кажат,  че  е  твърде  осъждащо  да  наричаме  „терористи“  хората  на  Ал  Кайда,  които  извършват
самоубийствени нападения с взривни устройства, скрити в дрехите им. Според тях за едни хора такъв
човек  е  терорист,  а  за  други  хора  е  борец  за  свобода.  Студентите  в  университетите  в  Северна
Каролина и на други места бяха инструктирани да не осъждат мотивите на терористите и от тях
изисквали да изучават Корана. Но борците за свобода всъщност трябва да се борят за свобода, а не да
подкрепят тираничното управление на ислямският елит, които имат намерение да „прочистят“ своите
общества  от  своите  идеологически  противници.  Това  е  фашизъм,  даже  когато  той  е  опакован  в
теологична опаковка.  Освен това, борците за свобода атакуват директно враговете си, а не невинни
граждани,  както правят  терористите.  Оксфордският  преподавател  Ричард Доукинс,  който е  водещ
популяризатор на Дарвинизма каза, че ако има някой, който трябва да бъде обвиняван за 11.09, то това
е  „религиозният  фанатизъм.“  Той  каза:  „Да  се  пълни  света  с  религия  или  религии  от  вида  на
религията  на  Авраам,  това  прилича  на  замърсяването  на  улиците  със  заредени  пушки.  Не  се
изненадвайте, ако те бъдат използвани.“ По този начин етикетът „фанатик“ се поставя не само върху
ислямските  фундаменталисти,  но  и  всички  онези  нетолерантни  абсолютисти,  които  вярват  юдео-
християнската традиция.

Подобни  твърдения  са  израз  на  особено  категорично  постмодернистично  отхвърляне  на
истината и са демонстрация на лъжливата представа за относителността на морала.  Те са израз на
вярването, че няма други абсолютни ценности освен една – толерантността. Тази гледна точка беше
изречена и от Генералния Секретар на ООН Кофи Анан, когато той каза: „Няма съмнение, че по света
се случват много зли неща.“ След това добави, че трудността се състои в това, „къде да начертаем
границата...ако трябва да поставим име на злото...тогава нека да го наречем с името нетолерантност.“

Значи ли тогава, че нетолерантността, осъждането на терористите е по-голямо зло отколкото
злото,  извършено  от  терористите?  В  миналото  толерантността  означаваше,  че  ние  можем  да
използваме  собствения  си  разум,  за  да  различим  доброто  от  злото  в  един  открит  спор.  Днес
толерантността е използвана, за да бъде наречено добро злото и зло – доброто. 

Стана така, че интелигентни хора често пъти запазват гнева си почти изключително за да го
използват срещу мнения, които според тях са осъждащи – единственото зло, което те са готови да
осъждат безнаказано. Установих това по време на една вечеря в дома на един приятел, когато седях
на масата срещу един много начетен бизнесмен, който се впусна доста наперено да произнася лекция
за  многообразието,  като твърдеше,  че  от гледна точка на морала всички култури са еднакви.  Той
твърдеше, че те просто са на различни етапи на развитие. Аз го попитах дали си мисли, че е едно и
също нещо от гледна точка на морала, когато скърбящата вдовица в Америка е утешавана, а в Индия
тя е хвърляна в буйния огън на погребалната клада заедно с умрелия си съпруг. Той се усмихна, после
се засмя разбиращо и каза: „Разбира се, ние живеем в различни култури; някои от тях напредват с
различна  скорост.“  Днес  толерантността  е  използвана,  за  да  бъде  наречено  добро  злото  и  зло  –
доброто. Трудно е човек да каже тези думи без да се задави! Това означава, че толерантността е по-
важна от истината и от самия живот. А това е смъртоносно погрешно! 

Дълбоко  вкоренените  идеи  на  постмодернизма  направиха  движението  „Нова  Ера“  да  се
превърне днес в най-бързо растящата религия в САЩ. „Нова Ера“ ни позволява да си създаваме своя
собствена религия и да не предявяваме никакви изисквания към другите относно истината.  Тя не
предоставя никаква истинска морална насока, защото ако Бог е във всичко, това означава, че Бог е
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както в доброто, така и в злото. „Нова ера“ и постмодернизма превърнаха толерантността в божество
и хората се превърнаха в зарзаватчии, които окачват плакати, на които пише: „Няма такова нещо като
истината! Толерантността е бог!“ Привържениците на тази нова култура твърдят,  че единственото
важно правило за американския живот е, че ние трябва да уважаваме мнението на всеки човек като
притежаващо еднаква стойност от гледна точка на морала.

Великата  английска  интелектуалка  и  писателка  Дороти Сейерс  е  описала  това  състояние  на
нещата така:  „В света то нарича себе си с думата „толерантност,“ но в ада то се нарича с името
„отчаяние.“ То е съучастник в греховете на другите и в тяхното най-жестоко наказание. То е грях,
който не вярва в нищо, не се тревожи за нищо, стреми се да не не знае нищо, не се намесва в нищо, не
се радва на нищо, не обича нищо, не мрази нищо, не намира цел в нищо, живее за нищо и единствено
остава живо, защото на света няма нищо, заради което би умряло.“

Обаче представата, че е нетолерантно да се противопоставяме на твърдението на който и да е, е
тотално извращение на историческото разбиране за толерантността,  според което човек трябва да
притежава уважението да изслуша гледната точка на който и да е, даже това гледище, с което той
може да е абсолютно несъгласен. Толерантността не отхвърля верните твърдения, а ги уважава.

Вследствие  на  изопачената  ни  представа  за  толерантност  ние  губим правото  си  да  говорим
свободно.  В  днешно  време  преди  да  кажем  нещо,  ние  сме  длъжни  да  обмислим  всяка  дума  в
светлината на все по-ограничаващите правила за говорене.  Принудата се превърна в заместител на
силата на истината, защото ние вече не вярваме в истината, а само във важността на чувствата на
хората. Този проблем вече намери решението си в закона. Едно решение на Върховния съд от 1992
постановява, че една безвредна за когото и да е молитва на равин по повод началото на учебната
година в една прогимназия във Виржиния е нарушение на конституцията, защото нарушила правото
на 15-годишно момиче да не слушат с уважение религиозни изрази, с които то не е съгласно.  Това,
което в миналото се считаше за белег на цивилизованост и зрялост – да се научим как да изслушваме
гледната точка на другия човек – сега ни дава право да заведем дело в Конституционния съд.

Също толкова тревожно е това, че според решенията на съдилищата, толерантността казва, че по
време на обществени събрания, на които присъствието е задължително, ние вече нямаме право да
даваме  гласен  израз  на  каквито  и  да  е  религиозни  изявления,  които  проповядват  „споделена
убеденост, че съществува етика и морал, които са по-висши от човешките изобретения.“ Поради това,
ако някой просто каже по време на публично събиране,  че има стандарти,  които са по-висши от
стандартите  на отделната  личност,  изреклият това  нарушава  закона  за  отделеност на  църквата  от
държавата.  Постмодернизмът  и  неговата  догматична  толерантност  могат  да  довеждат  само  до
отчаянието, както е написала Сейерс  и както виждаме ние днес в живота на много хора. На свой ред
отчаянието води до мързел, а мързелът – до отегчение. Независимо от огромният ни технологичен
прогрес и от най-високото ниво на образованието, и на материалният напредък, който някое общество
някога е постигало, ние съумяхме да изсмучем целия смисъл от живота, да унищожим всяка основа за
човешкото достойнство или за човешките права, да подкопаем морала и разумното разговаряне – и да
се оставим да се реем без посока в космоса.

Въпреки че постмодернизмът подкопава вярата в науката, защото науката зависи от вярата в
порядъка в природата,  повечето постмодернисти всъщност боготворят науката,  което разбира се е
лишено от всякаква логика.  Това означава, че можем да живеем и без логиката.  Откриването на
логиката 4 века преди Христос е било едно от уникалните постижения на древността . Логиката е
помогнала за извършването на необикновени научни открития в процеса на цивилизацията, защото е
дала възможност на хората да мислят и да анализират  кое нещо е вярно и кое  – не е  вярно.  Но
постмодернизмът вече не се прави труда да се съобразява с непреклонните изисквания на логиката, с
които се съобразяваме ние, когато търсим истината или се стремим към непротиворечивост в начина,
по  който  мислим  или  вярваме.  Като  се  отказа  от  религиозните  „суеверия“  на  миналото,  самото
познание се превърна в нищо повече от суеверие – това е най-сбитото описание на постмодернизма.

Това бягство от разума направи невъзможно воденето на интелигентен разговор. Понякога обаче,
даже непоколебимите постмодернисти трябва да признаят затруднението, в което ги поставят техните
вярвания. Преди няколко години, по време на възхода на високите технологии посетих Силиконовата
долина, която тогава беше място с растящи цени на недвижимите имоти, с растящи цени на акциите
на тамошните компании и с растящи мечти и очаквания. Това беше място, което обещаваше добър
живот, който никога нямаше да има край.

 Мой близък приятел, Марк, организира частно събиране на обяд в един елегантен ресторант за
няколко от неговите най-близки приятели и членове на неговата група за  изучаване на Библията.
Докато пътувахме към ресторанта Марк ме предупреди, че един от хората, които щяха да участват в
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този обяд няма да е благоразположен към моята гледна точка. Мъжът беше извънредно влиятелна
личност, национално известен предсказател на бъдещето, който можел да предскаже какъв вид бельо
ще носят хората след 20 години. Неговите предсказания били високо ценени от производителите,
търговците и от обществото на инвеститорите на капитали. 

Групата ни беше отведена в една интимна стая и беше настанена на една голяма квадратна маса
около която бяха насядали по 3-4 човека от всяка страна. Подобно на всичко останало в Силиконовата
долина,  атмосферата  беше неофициална.  След кратко  време  за  салонни разговори,  домакинът  ме
представи и през следващите 20 минути аз говорих за затворите, за служението, за някои културни
теми и т.н. Едва бях свършил да говоря, когато прочутият предсказател, който седеше от ляво до мен
ме погледна някак намръщено и каза: „Ето това е, което аз не харесвам във вас, християните. Вие си
мислите, че знаете всички отговори и че само вие знаете пътя до небето.“ Аз бях изумен от неговата
враждебност и се опитах кротко да му обясня в какво вярват християните. Казах му че думите „Никой
не идва при Отца освен чрез Мен“ (Йоан 14:6) са казани от Исус, а не от мен. Напомних му, че в
същия стих Исус е казал, че той е „пътят, истината и живота.“ Предсказателят махна презрително
с ръка и каза: „Не, не, това е абсурд. Ние знаем, че всички религии са еднакви и че всички хора отиват
на едно и също място.“  Аз отговорих, че всички религии твърдят, че единствено те са истинската
религия. Евреите вярват, че само те знаят истината: „За да бъде приет от Бога, човек трябва да е сред
обрязаните, да е сред хората, с които е сключен завета.“ Мюсюлманите също твърдят, че само те знаят
истината: „Никой не може да живее в Рая, ако не е харесван от Аллах.“ 

Будистите  също твърдят,  че  само те  знаят  истината:  „Нашите  желания  не  причиняват  нищо
друго, освен страдания и поради това трябва да се отказваме от желанията си.“ Подобно на всяка
друга  религия,  християните  се  придържат  към  един  набор  от  вярвания,  които  са  твърдения  за
реалността. Усмихвайки се, с което внушаваше, че той знае по-посветен начин за преценка на тези
неща, предсказателят отново възрази: „Не, не.“ Говорейки като Стенли Фиш той каза: „Тези твърдения
не са верни, защото те просто са израз на предпочитанията или вярванията на тези групи. Те са едно и
също нещо.“ После сви рамене, все едно че показваше колко голямо внимание заслужава да бъде
отделяно на тази торба с различни твърдения. Аз казах: „Но те не могат да бъдат едно и също нещо.
Всяко едно от тези твърдения опровергава верността на останалите.“ Той започна отрицателно да
поклаща главата си. Тогава аз извадих химикалката си, изпуснах я на масата и му казах: „Вижте, тя
пада.“ После продължих да я вземам и да я изпускам отново и отново. Попитах го: „Нали виждате, че
всеки път тя пада? Тя пада всеки път, когато я изпусна. Няма случай, след като я изпусна тя да не
пада.  Не  наричаме  ли  това  закон  на  земното  притегляне?“  Смеейки  се,  той  отговори:  „О,  но  тя
всъщност не пада. Аз имам достатъчно познания за квантовата механика за да знам, че съставните
частички на атомите се  движат със скорост,  която е  по-висока от скоростта на светлината и тези
съставни частички просто преминават една през друга.“ 

На това твърдение аз дадох съвсем кратък отговор: „Глупости. Това, което виждате е, че една
маса  се  удря  в  друга  маса.  Ако  частичките  преминават  една  през  друга,  нека  да  е  така.  Но  вие
виждате, че една маса се удря в друга маса. Следователно вие виждате, че има истина.“ Сега вече
лицето  на  моят  събеседник  почервеня  с  което  показваше,  че  се  е  ядосал.  Аз  продължих  да  го
притискам: „Едно твърдение за истина изключва другото твърдение за истина.  И двете може да са
неверни, но двете не може да са верни.  Не е възможно всички пътища да водят до небето. Защото
обратното би означавало, че ние нарушаваме закона на логиката за липса на противоречие (Коментар:
Това е втория закон от класическата логика. Според него две взаимно противоречащи си твърдения не могат
едновременно да бъдат верни. Възможно е и двете да са неверни, но само едно от тях може да е вярно.
Например: Твърденията „А е В“ и „А не е В“ са взаимно изключващи се. Д.Пр.) Аз съм сигурен, че вие сте
чели Аристотел. Той се изучава в училището доста преди квантовата механика.“ 

Сега вече и вратът на моя събеседник почервеня и той заприлича на човек, която е ядосан много
и не знае какво да отговори. За момент той ми обърна гръб и се загледа в чашата си с кафе, като че ли
търсеше усамотение. После изломоти: „Религиозните твърдения са свръхестествени.“

Дали членовете на днешния елит считат, че вярващите хора са лишени от разум? Истината е, че
много от постмодернистите са изоставили разума и за зарязали последователите си „с двата им крака
стоящи здраво във въздушното пространство.“  Много е важно да разберете това, за да не бъдете
несъзнателно  въвлечени  в  лишеният  от  логика  постмодернизъм     и  да  окачвате  плакат  на
витрината на вашия ум, на който пише „Толерантността е бог.“  Не можете да стоите на здрав
фундамент, ако не можете да разпознавате голямата лъжа на постмодернизма.

Носенето на плакати, които отричат, че истината е познаваема може да е онова, което културата
се опитва да ни натрапи, но ние трябва да се изправим и да говорим за това, което е очевидно - има



99

истина и тя е познаваема. В края на краищата, тези неща са много по-важни отколкото темите за
половата идентичност или за социалната толерантност, или за обществения разговор. Познаването на
истината е най-важно, защото това в буквален смисъл  определя дали ще живеем вечно или ще умрем.

А познаването на истината се превърна, поне за мен самият, в дълбоко лично нещо.

Част 19

За какво си струва да живеем?

Съпругата  ми Пати и аз  имахме едно обезпокоително напомняне  за  важността  на  истината,
когато един следобед посетихме Мелмарк, училището за деца със специални нужди, в което се учи
нашият внук-аутист. Училището се помещава в двуетажна сграда от червени тухли, разположено на
пресечката на две главни магистрали, на около 20 мили от Бостън. Сградата има централна висока
част,  остъклена  с  огледални  прозорци,  в  която  се  намира  входното  фоайе.  Тухлените  крила  на
сградата, разположени от двете страни на кулата са лишени от всякаква украса, освен два реда ниски
и широки прозорци. Тя прилича на затворена и изолирана сграда в които са скрити фабриките и
наистина,  в  мазето  й  имаше  работилница.  Училището  на  Макс  е  на  първия  етаж,  където
ръководството на училището е успяло да наеме достатъчно площ,  за  да се  грижи за  80 деца със
специални нужди, повечето от които са със сериозно аутистко заболяване. Околността е просто един
индустриален парк. Единствената видима зеленина идва от светофарите на пресечката.

Двамата с Пати пристигнахме точно когато децата излизаха от училището. Повечето от децата в
училището на Макс живеят в общежитие. Макс е един от малкото късметлии, който може да живее у
дома – отчасти защото работата на Емили й позволява да се грижи за него. Когато отворихме входната
врата, една жена от персонала ни хвана бързо за ръка, отведе ни встрани и ни каза: „Застанете тук.
Когато децата започнат да излизат, има вероятност да ви сгазят.“ Само след секунди трополенето
започна, когато учениците, повечето от които бяха в пубертетната възраст, тръгнаха към вратата. В
началото си помислих, че съветът на служителката е прекалено предпазлив, но после си спомних, че
когато Макс иска да отиде от точка А до точка Б, той никога не заобикаля каквото и да е, което се
намира на пътя му. (Децата-аутисти имат слабо усещане за собственото си физическо присъствие. Те
могат да стъпят върху стъпалото ви без даже да разберат това.) Учениците се втурнаха безразборно
към маркираните си по различни начини автобуси,  които щяха да ги откарат  в  общежитията им.
Двамата с Пати им казвахме: „Здравей,“ но само малцина отговаряха. Изглеждаше, че почти никой не
ни забеляза. Служителката на персонала беше готова да изведе встрани от пътя им!

Аутизмът не е същото като синдрома на Даун или като вродените увреждания, с които  детето се
ражда и се проявяват като физическа уродливост. Повечето деца-аутисти на вид са нормални като
останалите деца. Някои от тях наистина имат блуждаещ поглед; други вървят със странна походка, все
едно,  че  да  паднали  от  мотоциклет.  Няколко  от  децата  носеха  компютъризирани  устройства  за
говорене,  които  им  позволяваха  да  отговарят  на  въпроси.  Тези  деца  страдаха  от  толкова  силно
увреждане  на  нервната  си  система,  че  нямаше  да  могат  въобще  да  говорят,  ако  нямаха  тези
устройства. Паническото бягство беше почти към своя край, когато видяхме най-отзад Макс. Когато
ни видя, той се усмихна широко и започна да подскача с широко разтворени ръце, очаквайки да бъде
прегърнат. Той е много обичливо дете и ние с радост го обляхме с любовта си. След това той хвана
мен и Пати за ръце и започна да ни дърпа навътре в училището, въодушевен от идеята си да ни
покаже къде се учи и гореше от желание да ни срещне с учителите си, които работеха търпеливо с
него час след час и ден след ден. Те получаваха скромна заплата и работеха дълги часове в напрегната
атмосфера. Децата-аутисти са взискателни. Макс, който е много общителен, изисква постоянно да
бъде наблюдаван с внимание. Той има нужда да бъде докосван, държан за ръка и обичан. Много деца-
аутисти, даже когато станат юноши и младежи, не могат да контролират изпускането на урината и
изпражненията си, поради което памперсите им трябва своевременно да бъдат сменяни. 

В  края  на  всеки учебен ден,  когато  в  15:00  часа  учениците  биват  разпускани да  си  отидат,
работният  ден  съвсем  не  е  привършил.  Персоналът  на  училището  се  събира,  да  са  обсъжда
поведението на всеки ученик и методично планира с какво ще бъдат занимани през следващия ден.
Съотношението на брой на учителите към броя на учениците е висок: 4 учители в класа на Макс се
занимават със 7 ученици. Работата изисква учителите да притежават голяма физическа издръжливост.
Понякога децата могат да стават агресивни и трябва внимателно да бъдат сдържани. Укротяването в
такава ситуация често пъти изисква използването на сила и намесата на няколко човека. Макс тежи 60
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кг и понякога, когато не знае как да обясни от какво се нуждае или кое нещо не му харесва, той се
сгромолясва върху чина си или на пода и отказва да се помръдне. Физическите изисквания, които
Макс предявява към своите учители са скромни в сравнение с изискванията на много от съучениците
му.  Предимно  женския  персонал  на  училището  са  забележително  приятни  хора.  Всъщност,  те
постоянно излъчват радост. Запитах се откъде намират такива хора за да работят в тези училища?
Едно  изследване  на  задоволството  на  учителя  разкрива,  че  помагането  на  децата  е  основната
мотивация;  алтруизмът е  жив и е в изобилие сред учителите.  (Коментар:  Според тълковния речник
алтруизмът е противоположност на егоизма. Д.Пр) 

Аз разбирах тяхната радост. И аз я усвоих, докато се учех да обичам, грижейки се за Макс. Моят
внук ме научи на много повече неща, отколкото аз научих него, той ме научи да бъда дядо . Когато
децата ми растяха, през повечето време аз не бях до тях - бях твърде зает да спасявам света. Не можах
достатъчно често да се радвам и забавлявам, търкаляйки се с децата на тревата. Сега, когато Макс ни
гостува или ние му гостуваме, животът ми се фокусира изцяло в него. Никога не го оставям да гледа
телевизия, за да мога да седя през това време на бюрото си. Вечерно време преди сън аз не мога
просто да му прочета някаква книжка, да кажа някоя молитва, да го погаля по главата и да му кажа да
заспива. За да му помогна да заспи, аз играя повтарящи се игри с него, понякога в продължение на
часове. Когато Макс ни гостува, моят ежедневен график е посветен изцяло на Макс. Тази промяна на
графика ми, съобразена с Макс, ме накара да направя преглед на приоритетите си. Това ме накара да
се замисля за това, колко време посвещавам на работенето – голяма част от което беше отдаване на
развлечения и да го сравня с времето, което отделям за да бъда такъв, какъвто съм.

В денят на посещението ни в неговото училище, Макс ни преведе през тесни коридори, застлани
със  сив  линолеум  до  класната  му стая.  Там нямаше  изобилие  от  обичайните  учебни помагала  и
пособия,  табла с нагледни материали и съобщения,  с които са пълни съвременните първоначални
училища. В класната му стая нямаше никаква украса, тя беше изцяло гола. Децата-аутисти считат, че
светът е твърде стимулиращ; отчасти това се дължи на факта, че те имат намалена способност да
обработват стимулите на чувствата.  Поради това в класната стая на Макс имаше само 7 метални
чинове с дървени плотове. Един календар, закачен на челната стена на стаята, показваше какви са
ежедневните постоянно повтарящи се дейности – децата-аутисти черпят сигурност от постройката.
Всяко от децата има свой собствен календар, обозначен със снимката на детето, в който са описани
неговите конкретни занимания. В задния край на стаята имаше зона за отмора, постлан  с килим, а
близо до него имаше шкаф за книги и пластмасови кутии за съхранение на играчки. По време на
моето посещение Макс работеше за  да може да чете самостоятелно в продължение на 5 минути.
Самото  четене  не  беше  проблем;  работенето  самостоятелно  беше  голямото  предизвикателство  за
Макс. Целта на учителят беше Макс да достигне до 20 минути самостоятелно четене. Много грижи
бяха положени за превръщането на тази стая в колкото е възможно по-удобна и приятна за тези деца.
Тази доброта никога не би могла да бъде отплатена, поне не по начинът, по който ние обикновено го
разбираме. Децата-аутисти не само считат, че светската бъркотия от стимули е объркваща и плашеща
- те стават по-малко способни да изразяват информацията, която обработват. 

Докато стоях в класната стая за един миг сам, ми хрумна една неприятна мисъл. Всъщност, това
беше  един  въпрос.  Защо ние  като  общество  си  правим  труда  да  се  грижим  за  тези  деца?  Защо
училищната система харчи по 65 000$ годишно за едно дете, за да отглежда деца като Макс? Той
никога няма да завърши гимназия и да отиде в колеж, а после да започне да работи някъде. Той беше
направил огромен напредък, но все още стоеше открит въпроса, дали някога ще бъде способен сам да
се  грижи за  себе  си.  По  всяка  вероятност,  той  винаги  ще  бъде  зависим от  семейството  си  и  от
държавата. Само за да го заангажира, да го забавлява и за да му бъде удобно – всичко това струваше
много пари. Даже ако той не беше в училище, заради самото му издържане щяха да се изразходват
повече от 50000$ годишно. 

Спомних си  за  Питър Сингър,  преподавателят  по етика  в  Принстънския  университет,  който
твърди, че философията на правителството за обществото трябва да бъде насочена към създаването на
максимално  щастие  или  удоволствие  за  най-голям  брой  създания,  както  хора,  така  и  животни.
Седмичното  списание  New  Yorker  беше  описало  Сингър  като  най-влиятелният  жив  философ.
Замислете се колко голямо щастие бихме могли да създадем за десетки хиляди гладуващи деца с
65000$, които се изразходват за учението на Макс в това училище. Тръпки ме побиха, когато осъзнах
колко мощно и колко естествено звучеше твърдението на Сингър. Философията на морала на Сингър
е вид утилитаризъм, (Коментар:  Утилитаризмът е етична теория,  която твърди, че най-добро е това
действие,  което  е  най-изгодно.   Утилитаризмът  е  версия  на  „консекуентиализма,“  който  твърди  че
резултатите от  всяко  действие  са  единственият стандарт,  чрез  който  се  определя  дали  действието  е
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правилно  или  погрешно.  За  разлика  от  другите  форми  на  „консекуентиализма,“  например  -  от  егоизма,
утилитаризмът счита, че всички изгоди са равни.  Д.Пр.) който в съвременната си форма е еволюирал от
книгите на Джон Стюард Мил.  Мил е повлиял много силно на съвременното либерално мислене,
което счита, че свободата е липса на всякакви ограничения. Един привърженик на гледната точка на
Сингър  твърди,  че  моралът  не  идва  от  небето  ли  звездите;  моралът  идва  от  даването  на  хората
възможно най-много от това,  което те искат или се нуждаят. Повечето атеисти и мнозинството от
хората в пострелигиозните общества в Европа приемат това като най-логичният начин за обслужване
на нуждите на обществото; ако удоволствието и щастието са целта или истинският край на живота,
моралът трябва да се състои в разумното разпределяне на удоволствието и щастието сред хората,
които са най-способни да изживеят тези неща. Даже много християни възприемат това предложение,
защото то звучи толкова разумно.

Питър Сингър описва философията си като етика, която доразвива неизбежните заключения на
Дарвинизма  и  довежда  мисленето  му  до  неговите  логични,  даже  и  ако  да  са  противоречиви,
заключения. Например,  той защитава убиването на деца, които са се родили с някакви увреждания.
Самият Сингър казва съвсем директно: „Единственото, което мога да кажа за сериозно увредените
бебета е, че когато животът им е толкова жалък, че не си заслужава да бъде живян, тогава е позволено
на  тях  да  им  бъде  поставена  смъртоносна  инжекция.  Той  пита  риторично:  „Защо  ограничаваме
убийството в майчината утроба?“ А после, все едно че отговаря на собствения си въпрос, той казва:
„Убиването на бебета...не трябва да забранявано повече отколкото аборта.“ Гледната точка на Сингър
е напълно логична, въпреки че мнозинството от хората интуитивно ще я оценят като отвратителна –
поне засега. Сингър не обръща внимание на възраженията против неговата философия, като счита, че
те са израз на чиста сантименталност. 

Тогава какво ще направите вие с деца като Макс и неговите съученици, които по някакъв начин
са оцелели от щипците, с които се извършват абортите или смъртоносните инжекции на лекарите? В
края на краищата, Макс е човешко същество, юноша, енергично дете, което обича живота и другите
хора. Със сигурност вие няма да го убиете. Но помислете какво бихте могли да направите с 65000$
годишно,  всяка година,  не само за  гладуващите деца в  Африка,  но и  за  децата в  американските
градове, които се нуждаят от по-добри училища. Ами за медицинските грижи за бедните хора? Само
си помислете за това колко много пари могат да бъдат използвани в здравеопазването, което винаги
има недостиг от пари.

Тези, които си мислят, че човечеството никога не би убило сериозно увредените хора, особено
деца,  за  да  се  отърве  от  тях,  просто  не  познават  историята  на  Западната  цивилизация  през
просветеният 20-и век. Например, вижте Германия през 1930-те, даже преди идването на режима на
Хитлер.  Най-прекрасните  и  най-образованите  хора  в  Европа  открито са  защитавали евгениката  –
подбор на  новородените бебета и убиването на бебетата с вродени увреждания. Според думите на
един лекар: „Лекарите, преподавателите и лидерите в културата са обсъждаха как да отърват Германия
от „традиционното състрадателно отношение от 19-я век към хронично болните.“ Стерилизирането и
ефтаназията (Коментар: убиването чрез смъртоносна инжекция. Д.Пр.) на хора с хронични заболявания
се превърнало в тема, която се обсъждала оживено в германските медицински списания. Започнала
пропагандна кампания с цел окуражаване на германците да възприемат утилитарната гледна точка.
През 1941 тази кампания довела до появата  на филмът „Аз обвинявам,“ в който е показан живота на
жена,  болна  от  множествена  склероза,  чийто  съпруг,  който  бил  лекар,  й  помогнал  да  извърши
самоубийство. Докато жената умирала, един симпатизиращ колега на съпругът й свирел класическа
пиеса на пиано в съседната стая. (Колко много подобни „любовни“ прояви чрез ефтаназия са били
показвани по телевизията в САЩ?) И децата не се били предпазени от кампанията.  Един текст в
гимназиален  учебник,  озаглавен  „Математиката  в  служба  на  националната  политика  за
образованието“  съдържа  математически  проблеми,  свързани  с  грижата  за  хронично  болните  и
сакатите. Въпросът, който толкова много ме разтревожи в денят, когато посетих училището на Макс,
беше зададен на тези възприемчиви ученици: „Колко много пари можеше да получите като безлихвен
заем при сключване на брак и за подпомагане на новосъздадените семейства, ако държавата можеше
да спести парите, които тя изразходва за сакатите, престъпниците и психично болните хора?“ 

През 1939,  когато културата била подготвена и гласът на несъгласните бил задушен, Хитлер
обнародвал  закон  за  ефтаназията.  От  болниците  се  изисквало  да  докладват  за  болните,  които
боледуват  повече  от  5  години  и  не  са  в  състояние  да  работят.  Въпросниците,  получени  за  тези
пациенти след това били преглеждани от експерти-консултанти, повечето от които били професори по
психиатрия  в  прочути  университети  и  болници.  Например,  в  периода  от  14.11.1940  до  1.12.1940
комисията прегледала 2104 въпросници. Това бил официалният старт на това, което се превърнала в
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масова кампания за умъртвяване на нежеланите хора.
Веднага  щом  ефтаназията  в  Германия  била  узаконена,  била  създадена  една  организация,

наречена  „Областна  комисия  за  научен  подход  към  сериозните  заболявания,  дължащи  се  на
наследствеността,“ дейността на която била посветена изцяло на умъртвяването на деца. Бързо била
създадена сложна система за преместването на социално неподходящите деца от родните им градове
или институции във влакове и автобуси, които щели да ги откарат до места, които били наречени
„ликвидационни центрове.“ Децата били събличани голи, обличали ги в книжни ризи и ги отвеждали
в  газова  камера.  След  като  бивали  убити,  телата  им  били  занасяни  в  крематориум,  където  били
изгаряни. Според един германски юрист, димът от крематориума се виждало как се издига всеки ден
над град Хадемар.  Работниците в този крематориум прекарвали вечерите си в  местните кръчми,
където пиели много и говорели открито за ежедневието си.  Хората се страхували, че домовете за
възрастни хора също са „прочистени“ и обитателите им са ликвидирани.

Но вие може да възразите, че Хитлер е бил изключение от всички исторически норми. Не е така.
Неговите заповеди са били изпълнявани от високо образовани, интелигентни и в друго отношение
морални и почтени германци.  Германските лекари от онази епоха са били считани за най-добрите в
света. Това са били хора като Алберт Шпеер, любителят на природата и бащата на 6 деца.  Но най-
шокиращото в това огромно зло е, че то много често се маскира като добро и като нещо, което се
прави заради постигането на някаква благородна цел. Говорейки за евгениката, практикувана в
Германия  или за  убийството на  неродените  бебета,  поради подбора  на  техния  пол,  което сега  се
извършва в Китай и Индия - и размишлявайки какво би могло да се случи тук – нека да не сменяме
темата на разговора ни твърде лесно.  Утилитарната гледна точка на Питър Сингър вече ръководи
нашата собствена система за здравеопазването във важните направления.

Това, което предстои да кажа сега може да се окаже много близо до нас самите. Всъщност, то ще
разтревожи милиони семейства в Америка и в Европа. Днес почти всяко младо семейство, на които
му предстои да се роди бебе, получава информация за потенциалните разходи свързани със здравето
на  нероденото дете.  Ултразвукови изследвания,  изследвания  на  аминокиселините  и  други тестове
информират родителите за растящият списък от медицински показатели – в настоящия момент са
около 450 – чрез които се оценяват неродените им деца. Лекарите се страхуват, че ако не извършат
тези изследвания, срещу тях ще бъде заведено съдебно дело за това, че не са информирали напълно
родителите на нероденото дете за медицинските проблеми, докато бебето все още е можело да бъде
абортирано. Замислете се за практичната дилема, пред която се изправят бременната жена и нейния
съпруг, когато се приберат у дома след консултацията с лекаря. Те току-що са били информирани, че
детето им може да има увреждания на нервната си система, която може да се изрази по много начини,
включително и аутизъм. Лекарят ги е попитал дали те искат да абортират нероденото си дете.

Най-шокиращото в това огромно зло е, че то много често се маскира като добро и като нещо,
което се прави заради постигането на някаква благородна цел.  Как бихте постъпили вие? Как ще
разсъждавате, за да вземете своето решение? То ще бъде ли променено, ако институцията, в която сте
здравно застрахован ви каже, че тя няма да заплати лечението на усложненията, които са открити при
медицинските изследвания? Според някои проучвания, 90% от родителите, които трябва да решават
тази дилема, абортират неродените си деца. Ще позволите ли дете като Макс да се роди? Ако няма да
позволите – защо? А ако 1-2 дни след раждането му откриете, че бъдещето на детето ви е сериозно
накърнено и  ако лекарите ви  предложат да  го  умъртвят чрез  инжекция,  вие ще се  съгласите ли?
Колкото и доброкачествени да изглеждат местата като училището на Макс, защо би трябвало такива
усилия  да  продължават,  ако  е  в  нашата  власт  да  направим те  да  са  ненужни?  Това  е  гласът  на
утилитаризма, който постоянно шепне в ухото ни сега. Човекът, който каже „Да“ на Макс сега и в
бъдещето, може да разсъждава единствено на базата на нещо, което е напълно различно от анализа на
разходите  и  печалбата.  Трагедия  е,  че  хладнокръвното  пресмятане  на  доларите  и  центовете  вече
определя много избори между „живота или смъртта“ в Америка и в Западна Европа в наши дни.
Например, наскоро Еми Ричардс, на която й предстояло да роди 3 бебета, изпаднала в паника при
мисълта, че те ще променят нейния стил на живот. „Когато научих, че са тризнаци аз се почувствах
(не че си в каросерията на пикап когато си на 16 години), но сега ще бъда принудена да се преместя от
Ийст  Вилидж в Манхатън в Стетън Айлънд (Коментар: От един в друг район на Ню Йорк. Д.Пр.) Никога
не искам да напускам дома си, защото ще трябва да се грижа за тези деца. Ще се наложи да пазарувам
само в Costco и да купувам майонеза в големи буркани.“  Понеже тези унижения я завладели, Еми
Ричардс решила да абортира 2 от децата си и да запази третото.

През март 2004 много хора в Англия били ужасени когато научили, че едно неродено бебе в 24
седмица на бременността - когато би могло вече да оживее, ако бъде родено - било абортирано поради
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тежко  увреждане  –  детето  имало  пукнатина  в  небцето.  Този  случай  привлякъл  вниманието  на
Парламента, че от 1990 има постоянен ръст на броя на абортираните деца в жизнеспособен стадий на
развитието  им,  понеже  те  имали  „тежки  увреждания.“  Тъй  като  в  законите  на  Англия  нямало
определение за „тежко увреждане,“  това означавало, че всяко дете с някакво увреждане, даже което
може да бъде излекувано, като в случая с „пукнатината в небцето,“ нероденото бебе може да бъде
абортирано на всеки етап от бременността. Разбира се,  привържениците на идеята, че родителите
трябва  да  имат  правото  на  избор  задават  въпроса  защо  въобще  е  нужно  да  се  правят  такива
разграничения между състоянието на зародиша?  Защо да не можем да абортираме всеки зародиш,
когото изберем? Този дебат се води в момента. Хладнокръвното пресмятане на доларите и центовете
вече определя много избори между „живота или смъртта“ в Америка и в Западна Европа в наши дни.
Това не са просто някакви интелектуални теми. Това са дълбоко лични и мъчителни решения, с които
сме принуждавани да се борим в живота си. Докато оглеждах класната стая на Макс и поглаждах с
ръце надраскания дървен плот на чина, на който той седеше всеки ден, мислите ми се върнаха бързо
към друго логично продължение на мислите на Сингър: „Защо оставяме да живеят хора, чийто живот
е жалък? Защо не им предоставим шанса да се превърнат в донор на органи и да дадат живот на някой
друг човек? Ако стигнем до съгласие по този въпрос, тогава защо просто да не прекратим живота на
този окаян човек?“ Всъщност това е същността на яростният световен дебат относно ембрионалното
изследване на стволовите клетки. В края на краищата, ембрионът е живот. Ако можем да отнемем
живот,  който  не  си  заслужава  да  бъде  живян,  тогава  защо  не  би  трябвало  да  използваме  тези
ембриони, за да намерим лекарство срещу най-страшните болести в живота на американците? Но ако
е добре да използваме тези ембриони, защо да не използваме частите на тялото на едно увредено бебе,
което така или иначе ще бъде убито?  Защо да ги прахосваме? Това няма ли да допринесе за най-
великото щастие на най-големия брой хора и да увеличи до максимална степен удоволствието, като
помогне на хората да достигнат до по-добро качество на живота? Логиката е абсолютно същата. Къде
ще  начертаем  границата?  Може  би  места  като  училището  на  Макс  ще  се  превърнат  в  нещо  от
миналото,  но  тогава  кой  ще  е  следващият?  Затворниците,  които  са  осъдени  на  смърт?  Защо  би
трябвало те  да  седят  на  опашка  и  ние  да  ги  издържаме,  докато  те  очакват  да  бъдат  обработени
молбите им за помилване? Очевидно е, че не искаме умствено увредените хора вечно да седят по
кръстовищата на улиците и да просят за милостиня, ако можем чрез умъртвяването им да помогнем за
решаването на този проблем? Ще го направим ли?

Аз съм на 73 години. Подобно на Джон Елричман, аз бих могъл да се събудя някоя сутрин и да
ми бъде казано,  че  имам бъбречна недостатъчност.  Един любезен и нежен лекар би могъл да ме
погледне и да каже: „Г-н Колсън, наистина ли искате да прекарвате всяка сутрин, скачвайки се към
един от тези уреди? Хората, които използват подобни уреди у дома си, често пъти получават ужасни
инфекции. Разбира се, вие бихте могли да идвате в медицинския център за същата процедура, но това
ще означава да идвате 3 дни седмично и да стоите тук по 3 часа всеки път.  Г-н Колсън, вашето
качество на живота бързо ще се влоши. Аз просто искам да знаете, че можете да решите проблема по
друг  начин,  ако  искате.  Той  представлява  само  малко  разширяване  на  обхвата  на  управление  на
болката – просто допълнително още малко морфин в някой момент и вие кротко ще заспите.“

Замислете  се  за  огромните  социални  напрежения,  които  предстои  да  понесат  медиците,
семействата  и  отделните  хора.  Поради  необикновените  технологични  изобретения,  цената  на
медицинските грижи достига до небесата. В комбинация с машините ние ще можем скоро, ако не и
сега, да поддържаме живота на хората във всички случаи. А каква ще бъде цената? Семействата не
могат да я платят. Само за няколко десетилетия системата за здравеопазването ще банкрутира и може
да бъде поддържана единствено, ако се увеличат значително вноските на работещите. Демографската
картина  в  САЩ  се  променя  толкова  драматично,  че  ако  сега  4-ма  работещи  плащат  за  да  бъде
подпомаган  един  човек  от  здравната  каса,  към  2030  год.  това  ще  трябва  да  правят  само  2,3-ма
работещи. Трябва ли да очакваме, че упорито работещата средна класа в САЩ ще може да плаща
постоянно растящите вноски за здравно осигуряване от заплатите си, за да ме поддържа жив, докато
моето „качество на живота“ - вижте само този израз – се влошава?

Тези напрежения са вече тук, не само в държави като Холандия или в щати като Орегон, където
подпомогнатото  самоубийство  е  узаконено,  но  и  в  ежедневната  работа  на  управлението  на
медицинските  грижи в  болниците  навсякъде  в  САЩ и в Западните  демокрации.  Една  изгряваща
доктрина,  наречена „безполезна грижа,“ предоставя ефирно прикритие за  ефтаназията.  Например,
мой приятел беше тежко болен в продължение на много години с влошена дейност на дробовете и
живота  му  ставаше  все  по-труден.  Въпреки,  че  понякога  той  възстановяваше  жизнеността  си  и
усещаше  старата  енергия  и  страст  за  живота,  случаите,  когато  той  прибягваше  до  дишането  на
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кислород ставаха все по-чести. Много пъти съм бил с него по време на такъв период и бях викан
веднъж, когато той беше хоспитализиран поради особено трудна атака на заболяването му. Вярната
му съпруга беше до него и му четеше Библията. Няколко дни след като научих, че той бил приет в
болницата ми съобщиха по телефона, че той е умрял спокойно докато спял. Чак след време научих,
той имал това, което семейството и приятелите му наричат „красива смърт.“ След като любимите му
хора се събрали около леглото му за да се сбогуват, един лекар му инжектирал допълнителна доза
морфин. Приятелят ми получил това, което искал. Дали смъртта му е била „красива“? Дали това е
било ефтаназия? Било ли е убийство? Кой трябва да каже?

Разбира се, това е класическият въпрос: Кой трябва да каже? Ако сте били някога край леглото
на  тежко болен човек, вие знаете напрежението върху семейството, страданието, постоянното бдение.
Дълбоко в умовете на някои хора има въпроси, свързани с цената: Как ще платим за всичко това?
Приятелите и роднините са поразени от мъката заради болката, която понася любимият им човек. Те
са уморени и изтощени. Появява се лекар с бяла престилка, по-голям от живота – професионалист,
който се е заклел да помага и да лекува болните хора. Ние очакваме той или тя да ни каже какво да
правим този ужасен и мъчителен момент. Животът и смъртта се превръщат в съдийско решение, което
в някои случаи се съобразява етичните правила на комисиите по етика или с болничните инструкции.
Но кой решава каква ще бъде нашата етика?  Ако няма истина, тогава няма истинска етика, а само
благоразумни стандарти,  които разумните  хора се  опитват  да  прилагат  в  живота  си.  Поради това
лекарите, които са с най-добрите намерения на света, се налага да вземат решения, даже когато са
наясно с разходите, които ще трябва да бъдат платени на болниците, чиито служители са те. Знаейки
за страданията на пациента,  подложени на натиска да обработват колкото се може повече пациенти,
вградени в матрицата за „качеството на живота,“ облечените в бели престилки лекари стават бог, но
присъдата им съвсем не прилича на Божията присъда. Гледната точка на лекарите, въз основа на която
извършват преценките си може би прилича на гледната точка на Питър Сингър, който казва: „Ако
един човек не се е произнесъл, докато е бил с нормалния си разсъдък, какво ще трябва да се направи с
него, ако положението му се влоши, тогава това решение трябва да бъде взето от семейството му
и от комисията по етика.  Ако семейството поиска да се  прекрати живота на човек с  тежко
увреден разсъдък и лекарят потвърди, че качество на живота му ще бъде нулево и че липсва шанс за
неговото възстановяване, тогава аз си мисля, че поставянето на смъртоносна инжекция би било
оправдано.“  Така  говори човекът,  който от  много  хора  е  считан за  най-добрия  философ в  САЩ.
Животът и смъртта се превръщат в съдийско решение, което в някои случаи се съобразява с етичните
правила на комисиите по етика или с болничните инструкции.

Повечето от нас считаме, че подобни идеи - за използването на части от телата на абортирани
бебета и за ефтаназията – са изцяло несъвместими с морала. Ние отказваме да мислим, че трябва да
оценяваме  живота  от  гледна  точка  на  разходите  за  неговото  поддържане.  Ние  не  харесваме
утилитарното  разсъждение,  когато  бъдем  принудени  да  се  срещнем  с  него.  Има  нещо  дълбоко
погрешно в целия този начин на мислене, който е заразил вече толкова много хора. Но дълбоко вътре
в умовете ни има един ужасен глас, който казва: „Аз знам какъв би трябвало да е правилният отговор,
но се радвам, че ако попадна в тази ситуация, аз ще имам някакъв изход. Ако бях болен от Алцхаймер
и бих могъл да бъда излекуван, благодарение на неморалните научни открития, кой би се интересувал
как тези открития са били направени?“ Този глас,  подобно на плаката на зарзаватчията,  на който
пише: „Пролетарии от всички страни, обединявайте се,“ продължава да поддържа работата на тази
смъртоносна  система.  А  как  отговаря  един  човек  на  съблазнителната  логика  на  Сингър?
Защитничката за правата на увредените хора Хариет Макбрайд Джонсън направи доблестен опит да
отговори. Питър Сингър покани талантливата г-жа Джонсън да говори пред един от неговите класове
в университета „Принстън“ и да спори с него на живо пред зрители, което тя по-късно описа в една
вълнуваща  статия  в  списанието  „Ню  Йорк  Таймс.“  Г-жа  Джонсън  е  юрист,  страда  от  болест,
причиняваща атрофия на мускулите и описва себе си като „купчина кости в една отпусната кожена
торба.“ Когато била на 40 години, по-голямата част от тялото й било парализирано и тя тежала около
30 кг. Гръбначният й стълб  бил трайно във формата на буквата S. Тя седи в инвалидната си количка,
като позволява на гръдния й кош да се опира в бедрата й, а с лактите си се опира на коленете си. Тази
поза се превърнала в естествена за нея и тя не изпитва никакво затруднение от нея. Но животът й е
свързан и с други ограничения. Тя може да яде само пюрета, мек хляб и плодове, които са лесни за
дъвчене, като например, грозде. Тя има нужда от помощ, за да се облече, да използва подлога, да се
къпе и да прави утринна гимнастика, която поддържа подвижността на крайниците й.

Пътуването в неделния ден от нейния дом в Южна Каролина до Ню Джърси не било лесно; не е
лесна работа да бъде придвижено едно тяло,  намиращо се в инвалидна количка от едно място до
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друго.  Моторизираната й инвалидна количка била повредена от авиопревозвача.  С импровизирано
превозно средство тя била транспортирана късно вечерта в нейния хотел в Принстън и имала на
разположение  само  няколко  часа  за  сън.  Жената,  която  се  грижела  за  нея,  на  другата  сутрин  й
помогнала, за да извърши обичайната си подготовка в продължение на 2 часа и с помощта на една
взета на заем инвалидна количка тя пристигнала в старото готическо здание на красивото студентско
градче  в  Принстън.  Там  възникнал  друг  проблем:  как  да  стигне  до  лекционната  зала,  която  се
намирала  в  приземния  етаж.  Политически  коректният  Принстънски  университет  пренебрегнал
нуждите на хората с увреждания в тази сграда на университета. Тя най-безцеремонно била принудена
да пътува с асансьора на чистачките, преди да бъде поставена отпред пред публиката в лекционната
зала. Тя била обхваната от някакво мрачно предчувствие, докато студентите започнали да изпълват
залата.  Джонсън  говорила  първа,  като  изградила  позицията  си  върху  основата,  че  като  човек  с
увреждания,  тя  е  член  на  едно  дискриминирано  малцинство  и  че  наличието  или  отсъствието  на
увреждане не е критерии за качеството на живота. Тя описала колко много се радва, когато се вози в
инвалидната си количка  и на ободряването на усеща подухването на вятъра в косите й. 

Според мнението й, Сингър бил „изненадващо мек в своя отговор.“ С безупречна прецизност
той припомнил на студентите темата на дискусията в началото на дебата. От време на време чрез
възклицания Сингър изразявал мнението си. Той питал, дали „човек е напълно в безсъзнание и...ние
можем абсолютно да знаем, че човекът никога няма да дойде в съзнание...и че вземайки предвид
всичко това, не мислите ли, че да продължаваме да се грижим за този човек е малко неестествено?“

Джонсън отговорила, че грижата за другия човек може да е красиво нещо. Тя не можела точно да
опише защото това трябва да е така,  но според мнението й,  след како чул думите й, Сингър бил
озадачен. Благородството на грижата за друг човек не могло да устои пред аргумента на Сингър, че
щастието се  основава на предпочитанието и въпреки мощният аргумент на присъствието на г-жа
Джонсън, твърденията на Сингър очевидно спечели подкрепата на студентите.

Според думите на Джонсън, зловещото нещо в цялата тази среща било, че тя установила, че
Сингър не някакъв неонацистки дявол, както й го описвали нейните приятели въз основа на неговите
книги и статии. Разговорите в класната стая и по време на последвалата вечеря в университета според
описанието на Джонсън, били много цивилизовани. Тя установила, че начинът на говорене на Сингър
е смайващ; той бил толкова „почтителен, толкова лишен от високомерие, толкова фокусиран в темата
на разговора, така че когато времето за шоуто приключи, аз не му бях ядосана.“ Въпреки нежеланието
си, Джонсън си заминала от тази среща с огромно уважение към Сингър. Тя пише, че той е „човек с
необикновени дарби, който се стреми към възвишеното.“ Тя буквално аплодира неговите „опити да
създаде система етични правила, извличани от факта и разума, която далеч надвишава гледните точки
на религията, на мястото, на семейството, на племето, на обществото и може би на видовете.“ Тя
вижда, как той „формулира гледната точка на вселената“ и стига до извода, че това, което прави той е
„огромно и героично начинание.“ Тя твърди, че неговата слабост е неизследвано му предположение,
че увредените хора по наследство са „малко зли,“ което тя счита, че е предразсъдък.

Накратко казано, г-жа Джонсън не се разграничила от фундаменталната предпоставка на Сингър
относно описанието на добрия живот и относно това чии предпочитания трябва да бъдат зачитани.
След като вече се съгласила, че темата е „качеството на живота“ - че няма друг обективен стандарт,
а има само субективна преценка относно това в какво се състои живота, който си заслужава да бъде
живян – тя загубила всякакъв шанс да спечели дебата. 

Омагьосването,  с  което  благосклонно  звучащата  логика  на  Сингър  повлияла  на  Хариет
Макбрайд Джонсън е ярък пример за това, как ние попадаме под влиянието на добре говорещите,
високо интелектуални врагове на истината. Ако наистина злото съществува, считате ли, че то ще се
изяви  със  своята  истинска  същност  и  характер,  че  е  злосторно  и  разрушително?  Не!  През  по-
голямата част от времето злото идва при нас маскирано като прегръдка през рамото и с мил
глас който казва: „Позволи ми да ти помогна.“ Когато е лишен от гледната точка на Бога или даже
му липсва знанието за превъзходния ред в природата, животът загубва присъщата си значимост. Това е
причината, поради която Сингър е бил толкова любопитен как човек като г-жа Джонсън, която макар
и добра,  е била атеистка като самия него,  би могла да се разграничи от неговата изцяло логична
гледна точка.  Нито един човек, колкото и опитен юрист да е той, не е способен да победи в спор
против Сингър, ако не оспори неговата Дарвинистка предпоставка, че животът се  е появил случайно.
Точно това нещо превръща Питър Сингър и хора като него в много опасни в постмодерната епоха. 

Когато  дойде  времето  да  излезем  от  училището  на  Макс,  той  ми  показа  една  от  неговите
рисунки.  Тя ми припомни колко е важно стана рисуването заедно за дъщеря ми и Макс. То играе
повратна роля в тяхната комуникация и предоставя мост за опознаване на иначе непознатите мисли,
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емоции и спомени на Макс. Всеки родител се тревожи какво ли си мисли и чувства детето му. Дали
внезапното нехаресване на футбола, демонстрирано от малкия ми син не се дължи на някое лошо
преживяване на терена? Дали новите приятелки на дъщеря ми не са  резултат от някое нещастно
съперничество сред старите й приятелки? Дали детето ми някога ще ми каже? При децата-аутисти
този често срещан проблем е много, много по-труден. Често Макс внезапно ставаше необщителен
поради абсолютно тайнствени причини. Той се свличаше на пода някъде в стаята и демонстрираше
страдание, за която беше абсолютно безсилен да говори; той не можеше с думи да изрази за какво си
мисли и какво чувства. Емили откри, както споменах във въведението на книгата, че ако рисува за
Макс, опростявайки образите, това играе ролята на мостове към неговия вътрешен свят и той беше в
състояние да разбере какво се случва около него. Тя беше способна да свърже това свличане на Макс
на пода в стаята с негово главоболие или защото е нещастен, поради неочаквана промяна в дрехите
му. Чрез рисунките си Емили беше имала феноменален успех в подпомагането на Макс да разбира
нещата, които му се случваха, когато той беше само на на 2-3 години, събития, които го плашеха,
защото той не беше способен да ги изтълкува тяхното значение. Чрез рисунката той е в състояние да
попита Емили какви са тези събития и дали би трябвало да продължава  да се страхува от тях. Емили
взема четка за рисуване или пастел и добавя цвят към рисунката на Макс, която й придава щастлив
вид. Мак не е нужно повече да бъде преследван от този епизод. Двамата рисуват заедно, плачейки и
празнуват своето откритие, и новата свобода, която то е внесло в живота на Макс.

Според  счетоводната  система  на  утилитаризма  такова  преживяване  няма  никакъв  смисъл,
защото самият живот на Макс е лишен от смисъл.  Тогава защо Емили изживява дълбоко радост,
когато рисува и разговаря с Макс, и го търси на по-задълбочено ниво? Защо аз мога да кажа, че Макс
ме е научил на много повече неща, отколкото аз съм го научил, все едно, че Макс е някакъв дар за
мен? Не искам да бъда погрешно разбиран тук.  Аутизмът на Макс не е добро нещо – той е част
покварата в света. Но въпреки това, тази поквара беше използвана, за да увеличи моята способност да
обичам.  Това  е  много  голям  дар.  Парадоксално  е,  че  Макс  внесе  радост  в  живота  на  своите
учители, на майка си, на баба си и дядо си и на много други хора заради тези разходи и тези
жертви.  Как може човек да осчетоводи всичко това? Каква сметка би трябвало да направи самият
Макс за себе си и защо би трябвало да я прави? Макс е повече от щастлив, че е жив. Макс познава
радостта и чудото, което ме кара да се срамувам. Защо е така? 

Позволете ми засега просто да предположа, че това е така, защото добрият живот не зависи от
общата  величината  на  това,  с  което  сме  допринесли  в  света.  Добрият  живот  е,  за  да  обичаме.
Утилитаризмът  не  знае  нищо за  обичта.  Но  любовта  е  началото  и  краят  на  добрия  живот  и
нашият живот задължително трябва да бъде фокусиран в любовта.  Добрият живот не зависи от
общата величината на това, с което сме допринесли в света.  Добрият живот е, за да обичаме.

Истината е важна, защото без истина любовта е нереална и е просто още една сантименталност.
Но ние знаем в сърцата си,  че  вътре в  нас има една любов,  която вика към Любовта,  която ние
вярваме, че е формирала вселената.  Ако не е така, ние сме загубени. Това означава да не успеем да
признаем, че тази любов отвъд егото, което е причината талантливата Хариет Макбрайд Джонсън за
загуби своя диспут със Сингър така, както би загубил всеки друг. Аз четох и препрочитах нейната
статия и си кореспондирах с нея. Вярвам, че нейната история съдържа скрит патос на жена, която
интуитивно знае много повече от това, което съзнава нейната философия. В последните параграфи на
статията  си  тя  изоставя  своето  твърдение  за  правата  на  малцинството  и  преминава  на  други
територии, въпреки че те нямат място в нейното мислене. Моята цел не е да осветявам моята гледна
точка, а просто да я изрека. Като щит, който предпазва от ужасната привидна чистота на гледната
точка на Сингър, аз гледам към покварата, която идва от вътрешната свързаност. За да оправдая моите
надежди, че теоретичният свят на Сингър и неговите изцяло логични продължения – няма да станат
реалност. Аз ще търся мръсотията, бъркотията и неоспоримата реалност на живота на сакатите хора,
които са живели добре. Това е на-доброто, което мога да направя. 

Колко е трагично. Покварата на вътрешната свързаност, за която говори Джонсън е само поквара
на нейния отявлен атеизъм. Тя знае твърде много за своя собствен живот и за живота на своите сакати
приятели, за да се съгласи със Сингър, въпреки че й липсва вяра в създадения порядък в природата,
която да й позволи да каже, че да поставиш етикет с цената на човека, това означава да престанеш да
бъдеш човек. Нейната история е мощна метафора на дилемата, пред която сме изправени.

Дилемата,  която трябва да решаваме е  ясна,  стига да искаме да  я  видим.  Ако сме тук  като
последица  от  случаен  процес,  тогава  Сингър  е  прав.  Както  той  казва,  неговата  етика  е  само
продължение  на  Дарвинизма.  От  друга  страна,  ако  ние  сме  създадени по образа  на  Бога,  тогава
животът има върховна стойност, която не може да бъде разбрана в контекста на анализа на разходите
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и  приходите.  Колко  струва  човешкия  живот?  Той  няма  цена  или  пък  тя  се  определя  от
предпочитанията на могъщият? Всичко зависи от това как се е появил човешкия живот, което, както
ще видим в следващата глава, се превърна в яростен дебат в нашето общество.

Част 20

Личната карта на Бога

И така,  от къде  сме  дошли ние? Това е  най-важният въпрос,  който могат да  задават  хората,
защото отговорът на този въпрос определя не само какво означава да бъдеш човек и защо ние сме тук,
но и засяга всяка област на човешките усилия. След учените и философите има сериозно разискване
относно въпроса за това дали животът е възникнал случайно или е следствие от проект. Видът на
вашият отговор определя как вие живеете живота си и какви избори ще направите. 

Според Хавел, вие не можете да знаете и да живеете в хармония с истината или да живеете
добрия живот, ако не намерите правилният отговор на този въпрос.

Ниен  Ченг  отговорила  на  този въпрос  така,  както  отговарят  мнозина  от  нас.  През  време на
нейния престой в затвора, когато тежестта на дните й я притиснали с цялата си тежест, често пъти тя
сядала на леглото си и си мислела за дъщеря си. Понякога имала усещането, че не може да диша;
съдържанието на стомахът й толкова често се връщал в гърлото й, че тя почти изгубила апетит за
хранене. Веднъж почти щяла да умре от глад поради тъгата.

После  открила  един неочакван другар.  Един късен  следобед  тя  погледнала  към прозореца  с
желязната решетка, където видяла един малък паяк, не по-голям от 1 стотинка. Той изпълзял до върха
на една от железните пръчки. Там се спрял, после се залюлял, увиснал на своята копринена нишка и
стигнал до съседната желязна пръчка. След като разполагал с нишка, чийто два края били здраво
закрепени,  паякът  се  превърнал  в  акробат,  вървящ  по  въже  и  се  върнал  по  нишката  обратно  в
първоначалната точка, откъдето бил тръгнал. Оттам отново се люшнал над пропастта към съседната
желязна пръчка, стигнал до нея и закрепил нишката си малко по-надолу от първата. После отново се
върнал в първоначалната си точка и отново се залюлял към съседната желязна пръчка. След като
прекарал нишките на паяжината си в едното направление, паякът започнал да изтъкава нишките в
напречното направление. Разстоянието между отделните нишки било изумително еднакво и цялата
паяжина била удивително симетрична. Когато паяжината била завършена, паякът изпълзял в центъра
й, където бдително застанал на пост.

Ниен  разбрала,  че  току-що  е  наблюдавала  един  „архитектурен  подвиг,  извършен  от  един
извънредно талантлив майстор.“  Тя  се  запитала какъв е  размера на  мозъка  на  паяка.  Дали той е
действал изцяло по инстинкт?  А какво точно означава думата „инстинкт“? Дали паякът е придобил
това умение в процеса на еволюция или Бог е дарил паяка с този талант?  Докато се чудела какъв е
произхода  на  талантите  на  паяка,  тя  установила,  че  неговото  виртуозно  изплитане  на  паяжината
оказало ободряващ ефект върху нейния дух. Установила, че влиянието на направата на паяжината е
необикновено вдъхновяващо и красиво.  По-късно същият следобед паяжината уловила полегатите
лъчи на залязващото слънце и това я превърнало в блестящ диск,  оцветен с цветовете на дъгата .
Чувствата на самота и потиснатост, които изпитвала Ниен започнали да отслабват. Високоговорителят
от  другата  страна  на  улицата,  поставен  на  сградата  на  гимназията,  продължавал  да  разгласява
изобличенията на враговете на държавата, но паякът и неговата паяжина, колкото и деликатни да са
били,  я  накарали да вярва,  че  Бог,  а  не Мао,  ръководи вселената.  Тя написала:  „Мао Дзе Дун  и
неговите  революционери  изглеждаха  много  по-малко  страшни.“  Парадоксално  е,  че  ефирната
паяжина на паяка имала трайност, която Културната революция никога нямало да има. Заслепяващата
демонстрация  на  майсторството  накарало  Ниен  Ченг  да  благодари  на  Бога  за  паяка  и  за  цялото
създание. То й дало „обновена надежда и увереност.“

Ниен Ченг се заклела, че ако някога излезе от затвора, ще се консултира с биолог относно паяка.
Ако  беше  изпълнила  обещанието  си,  тя  щеше  да  научи  нещо  доста  забележително.  Според
германският  учен  Вернер  Гит  „Всеки  паяк  е  всестранен  гении:  Той  планира  мрежата  си  като
архитект и след това изпълнява този план така, както би го изпълнил опитен тъкач. Освен това
паякът е химик, който може да синтезира коприна, използвайки компютърно контролиран процес
на производство и след това изприда от коприната копринена нишка. Паякът е толкова вещ, все
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едно, че е завършил курсове по инженерно конструиране на конструкции, по химия, по архитектура
и по информационни науки.“ Но понеже знаем, че паяците не се обучават в колеж, тогава откъде
паякът е научил това, което прави? Гит отговаря: „От наследствена информация, заложена в гените
на паяка.“ По-нататък той обяснява анатомията на малките паяци от вида Uroctea. „Женската
има 1500 паяжинни жлези...Коприната, притежаваща нужната здравина на опън (Коментар: Учените
са доказали, че ако беше възможно паякът да произведе паяжинно влакно с тегло, еднакво на теглото на най-тънката
стоманена нишка, влакното на паяжината щеше да бъде по-здраво на опън, в сравнение с влакното на стоманата. Това е
нещо удивително!Д.Пр.)  се произвежда в органи, разположени непосредствено под паяжинните жлези.
Целият  този  сложен  процес  е  компютърно  контролиран  и  цялото  нужно  оборудване  е  с
изключително  миниатюри  размери.“  Ученият  обяснява,  че  този  сложен,  подробно  детайлизиран
производствен процес може да бъде изпълняван без дефекти, защото системата притежава „програма
за контрол, която съдържа цялата необходима информация за процеса.“ В своя учебник Гит е начертал
диаграми  на  изключителната  сложност  на  един  прост,  малък  паяк  и  на  необикновено  изкусната
работа, чрез която той изплита своите паяжини. Наистина това е чудо на проекта на природата.

Не е изненадващо, че Ниен Ченг е благодарила на Бога. Тя е било мотивирана да направи това не
само от вярата, но и от очевидното откровение, че природата,   ако беше възниквала случайно  , не би
могла  сама  да  произведе  сложна  система,  която  да  е  способна  да  създаде  такава  забележителна
красота, като паяжината. 

Мнозина от нас са имали подобни наблюдения. В някоя ясна и звездна нощ поглеждаме нагоре,
виждаме Млечният път, който прорязва индигото на небето и разбираме, че е трябвало да има някакъв
разум, който е закачил земята върху нищото. Спомняте ли си, че космонавтите от Аполо 8, които
гледаха от космоса към нашата земя, видяха една ярка и ослепителна сфера, пълна с живот и красота,
на фона на пустата и необитаема вселена?  (Коментар: А защо да не си зададем един шокиращ въпрос: Защо
трябва да прахосваме толкова  средства за изучаване на космоса? Има ли  някъде  информация  колко пари сумарно са
похарчени по света за изучаване на космоса и каква е ползата на човечеството от това изучаване, освен, че то се използва
за военни цели. Ако вярваме, че има Бог, който е направил съвършено всичко и ни е поставил да живеем на Земята, защо не
се  фокусираме в  решаването на  многото  земни проблеми,  а  сме  тръгнали  да  търсим условия  за  живот по  другите
планети? Има ли капка мъдрост в това начинание? Ще ахнем от удивление и възмущение,  ако научим какви огромни
средства се пилеят за изследването на космоса, без да се питаме какво ще спечели човечеството и какво реално губи. За
много по-дребни неща се правят подобни анализи,  а за изследването на космоса, където се харчат огромни средства,
такъв анализ не се прави. Защо? Д.Пр.) Тяхната реакция беше, че единствено Бог би могъл да направи това
възможно.  А когато  погледнем  към  биологичните  заплетености,  които  произвеждат  архитектурни
великолепни структури като паяжината, всичко е образец на съвършенство и целенасочена хармония,
и всичко това крещи към нас: „Разум и Проект.“

Сравнете откритието на Ниен Ченг  с  философията  на  Питър Сингър,  която е  вкоренена във
вярването, че вселената не е плод на проект и не е създадена с някаква цел, а е възникнала случайно.
Въпреки привидната привлекателност на твърденията му, те не могат да обяснят наличието на живот
с вродено величие и достойнство. От това, дали вярваме, че животът е резултат от проект и разум или
че той е възникнал случайно, зависи съдбоносно по какъв начин ще живеем. Този велик дебат изниква
в заглавията на новините почти ежедневно и днес се превърна в бойно поле в училищата. Но едната
представа в този дебат - че вселената е плод на „Разум и Проект“ - не се изучава в нашите училища.
Огромна част от съвременната наука и буквално целият елит на образователната система ни казват, че
вселената е възникнала случайно, че космосът и всичко в него, което съществува или ще съществува,
както каза астрономът Карл Саган в своите популярни серии „Космос“ по телевизия PBS, са плод на
случайността. Поразяващото мултимедийно представяне на „Светът на Дисни“ в Ескот разказва на
посетителите,  че  животът е започнал чрез космическа експлозия,  произвела материята,  от която е
изградена  вселената,  а  после  животът  се  е  появил  от  моретата  под  формата  на  миниатюрни
едноклетъчни растения,  които улавяли енергията на слънцето. Внушава ни се да повярваме,  че
НЕЩО се е появило от НИЩОТО, че просто това е станало случайно.

Биологични текстове ни предлагат различни обяснения на този процес, но всички те се основават
на предпоставката, че животът се е появил случайно.  Те твърдят, че чрез случайни мутации, които
продължавали милиони и милиони години, била създадена сложната система на природата и още по-
поразителния по своята сложност човешки живот. Националната асоциация на учителите по биология
в САЩ ни казва, че човешкият живот е резултат от „един неконтролиран, не извършен от личност,
непредсказуем и природен процес.“ Тази гледна точка не оставя място за възможността за наличието
на разумна сила, която да е създала живота. Казва ни се, че гледната точка на Дарвин за произхода на
живота е наука и че науката управлява нашата вяра. Аз открих  как работи този монопол и колко
податлива е основата, върху която той е изграден, когато внучката ми Каролине, красива и умна млада
жена, ми се обади изтерзана един ден по телефона от нейния колеж. Каролине беше повярвала в Бога
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по един неясен начин още от детството си; после стана християнка по време на една евангелизаторска
кампания на Били Греам, а след това вярата й беше заздравена в курсове за млади хора за изучаване
на Библията. По времето, когато ми се обади, Каролине участваше в един семинар за първокурсници в
колежа,  посветен  на  еволюцията  в  който,  както  тя  скръбно  ми  разказа,  професорът  отрекъл
християнството, наричайки го суеверие, което е било изцяло опровергано от съвременната наука. Тя
искаше да научи как би могла да съгласува гледната точка на професора с нейната собствена вяра.

Дилемата на Каролине е твърде обичайна и широко разпространена. Стотици хиляди студенти се
изправят пред тази дилема в колежа, а даже и още в гимназията. Онези от тях, които не са изгубили
вярата си в  Бога през годините,  често стигат до положението да продължат да вярват в  Бога и в
същото време да вярват в случайния произход на живота, според еволюционната теория на Дарвин.
Вие можете да направите това, само ако сте готови да държите в разума си едновременно две взаимно
противоречащи  си  представи,  което  съвсем  не  е  трудно  нещо  в  нашата  епоха,  в  която  ние  сме
свикнали да намираме намираме отделно място в живота си за най-различни неща. (Коментар: Това не
е ли предпоставка за шизофрения? Д.Пр.) Някои хора вярват в еволюцията на религията, която би могла
да  бъде  обсъждана,  за  да  се  види  дали  това  е  възможно,  но  трудността  е,  че  представата  за
еволюцията  на  религията  не  задоволява  защитниците  на  учените-дарвинисти,  които  отхвърлят
основната предпоставка за еволюцията на религията. (Коментар: Понеже дарвинистите твърдят, че по
принцип религията е суеверие.  Следователно еволюцията на суеверие е друга форма на суеверие. Д.Пр .) В
случаят с Каролине, аз й дадох една серия от въпроси, които изваждат на яве очебийните дефекти в
теорията на еволюцията на нейния професор. По време на следващия час тя започнала да му задава
въпросите си един по един и той започнал да й отговаря, но после осъзнал грозящата го опасност и й
отнел правото да  му задава  въпроси.  За  мен  е  ясно,  че  днес  дебатът  между привържениците  на
дарвинизма и привържениците на „Разума и Проекта“ се подчинява все по-малко на стремежа към
търсенето на истината и се превръща в демонстрация на сила и власт. Този дебат се превърна в битка
за това кой да контролира начинът, по който обществото възприема темата за произхода на живота и
какво е позволено да бъде изучавано в училищата.

Тъжна е, че върхушката в науката, която по правило защитава научното изследване, не желае да
отговаря  на  въпросите,  зададени  от  студентите  относно  науката.  Поддръжниците  на  дарвинизма
твърдят, че няма сериозно научно изследване, което на оспорва теория на Дарвин за еволюцията и за
произхода  на  живота.  Това  просто  не  е  вярно.  Факт  е,  че  много  на  брой  интелигентни  и
високообразовани хора оспорват истината в твърденията на дарвинизма и те правят това, основавайки
се на науката. Много хора започват да задават въпроси като тези, които беше задала Каролине на своя
професор,  на  които  често  пъти  дарвинистите  не  могат  да  отговорят.  Все  повече  и  повече  учени
изваждат на яве слабостите на теорията на Дарвин и предлагат научни твърдения, които подкрепят
идеята, че вселената е създадена вследствие на интелигентен проект. След затишие от около един век,
спорът относно произхода на живота отново беше подновен. 

Първата пукнатина в стегнатият боен строй на дарвинизма се появи в средата на 1980-те във
формата на книгата „Еволюцията: криза в теорията“ написана от Майкъл Дентън, един относително
неизвестен  австралийски  учен-агностик.  Дентън  бил  особено  критичен  към  твърдението  на
дарвинистите,  че  натрупването  на  бавни  и  постепенни  промени  вътре  в  един  биологичен  вид,
дължащи се предимно на презаписването на генетичната информация при деленето на клетката и на
мутации – могат да доведат до създаването на сложни биологични системи. Той посочил, че липсват
доказателства  за  намерени  вкаменелости  на  междинни  форми и  за  сложността  на  биохимичните
промени,  които  би  трябвало  да  предхождат  всяка  анатомична  промяна.  Тази  книга  предизвикала
малка  кавга  сред  някои  скептици  на  теорията  на  Дарвин.  Тя  привлякла  вниманието  на  един
невероятен наблюдател – който не бил учен, а сърдечен, пристрастен към четенето професор по право
в калифорнийският университет „Бъркли,“ на име Филип Джонсън. Докато прекарвал ваканцията си в
Англия, Джонсън се ровел в книгите в една книжарница и там видял книгата на Дентън. Неговият ум
на юрист започнал да задава въпроси и просто като едно интелектуално упражнение, Джонсън решил
отново  да  прочете  книгите  на  Дарвин.  Много  бързо  той  бил  буквално  погълнат;  неговото
юридическо обучение му казало, че твърденията на Дарвин, поне относно произхода на живота,
биха могли лесно да бъдат опровергани.  Той се консултирал с бележитият учен физико-химик в
Бъркли Хенри (Фриц) Шейфър ІІІ, (Коментар: проф. Шейфър (8.06.1944) е един от най-често цитираните учени в
целия свят и е силно вярващ християнин. Член е на 12 академии на науките в САЩ, Англия и в други държани по света.
Носител  на  многобройни  престижни  награди  за  научните  си  открития.  Д.Пр.),  който  подкрепил  неговите
съмнения. Джонсън започнал да пише за дарвинизма, изучавайки съставните му части и  през 1991
публикувал книгата „Съдебният процес срещу Дарвин.“
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Книгата предизвикала огромно противопоставяне и Джонсън започнал да спори с дарвинистите,
които за свое изумление установили, че този брилянтен професор по право не може да бъде сплашен
от тяхната репутация и от авторитарното им поведение. Те били принуждавани да се изкажат относно
неговите твърдения и когато го правели това, обикновено - губели. Джонсън посветил живота си на
създаването на училище, в което да се обучават студенти и млади учени, хора като  авторът на книгата
„Проект по подразбиране“ Уилям Демвски, който е д-р на науките както по математика, така и по
философия. Един от първите хора, които Джонсън спечелил за каузата си бил проф. Майкъл Бии от
университета Лихай.  Със своята бяла коса, растяща във всички направления и с дългата си бяла
брада, д-р Бии, който често пъти се обличал в работни комбинезони с жартиери върху бархетна риза,
приличал на човек от миналите 1960-те години. Бии, който израсъл в Херисбург, Пенсилвания, винаги
се впечатлявал от начинът, по който работят нещата. Той открил призванието си, когато учел химия в
гимназията.  Той  казал:  „Забавно  е  да  смесиш  няколко  неща  и  да  наблюдаваш  как  те  си
взаимодействат.“

Той изучавал химия като студент, а после станал д-р по биохимия в университета в Пенсилвания
и извършвал научни изследвания след получаване на научната степен д-р на науките за Националния
институт по здравеопазването. Докато бил там, той се влюбил в една християнка, която се съмнявала
в дарвинизма. Майкъл й се присмивал. Неговите родители били католици и го били научили, че Бог
може би е избрал еволюцията като процес, чрез който се е появило създанието. Като учен той не
намирал  причина,  поради  която  да  променя  това  удобно  предположение.  Всяко  нещо в  неговите
химични и  биохимични изследвания  затвърждавали дарвинизма като  основен стълб в  правилната
научна гледна точка за света. През 1985 Бии станал преподавател в университета Лихей и скоро след
това  прочел  книгата  на  Дентън.  Той  бил  изумен,  когато  открил  колко  ясни  и  убедителни  били
аргументите  на  автора  и  се  зачудил  защо  никога  не  бил  чувал  такива  възражения  по  време  на
обучението и на изследванията си за получаване на докторската степен или за последвалите след това
изследвания или по време на живота му като преподавател и работещ учен. Книгата му повлияла по
странен начин –  тя  го  накарала  да  се  ядоса.  Той  се  чувствал  като  глупак  –  да  изучава  химия  и
биохимия през цялото това време и никога да не помисли за тези неща и никога да не научи за тях.
Имал  усещането че  е  подведен.  Започнал  да  негодува  срещу себе  си,  после  разговарял със  свои
състуденти и колеги. Но никой не искал да се занимава с твърденията на Дентън.

После, един ден през 1991, Бии вървял през входното антре на своя факултет, когато видял копие
на списанието „Наука,“ което лежало на една маса. В списанието имало статия за книгата на Филип
Джонсън „Съдебният процес срещу Дарвин.“ Когато Бии прочел статията, той отново се ядосал –
самият той казва, че голяма част от кръвта му е ирландска. Статията в списанието напълно избягвала
да  се  произнесе  по  твърденията  на  Джонсън.  Вместо  това  тя  предоставяла  една  серия  от
анатемосващи  цитати  от  Еужени  Скот  от  Националния  център  на  научно  образование  –  една
организация, която контролирала научните текстове, за да гарантира верността им към учението на
Дарвин.  Бии изстрелял едно писмо до редактора на списанието,  с което настоявал списанието да
отговори по същество на критичните твърдения, а не просто да ги напада. Като биохимик, Бии се
специализирал върху клетката. Той разбира, че всяка клетка само по себе си е един миниятурен свят,
наситен с високо ниво на сложност и необикновено успешни системи и микро-механизми, който са
принудени да работят в строга координация една с друга, за да може клетката да живее.

От тази изходна позиция, по-късно Бии бил вдъхновен от друга книга за произхода на живота -
„За пандите и хората.“ В текстът на тази книга видял една снимка на едно съобщение, написано на
пясъка: „Джон обича Мери.“ Книгата твърди, че в ежедневния си живот ние знаем, че има намеса на
разума, когато видим независими части (в този случай – букви), който са подредени по начин, който
предава някакво съобщение, което отделните части не могат да предадат. Бии казал: „Това е вярно.
Ние виждаме през цялото време и в  биохимията,  че  различните части са подредени заедно за  да
оформят система, която прави нещо, което самите части поотделно не могат да направят.“ Колкото
повече учени като Бии правят открития за ролята на информацията за определяне на живота, толкова
по-очевидна е нуждата от Проектант. Информацията не може да се самоорганизира; подреждането на
информацията в определен ред не става случайно. Случвало ли ви се е да вървите някога на плажа и
да видите на пясъка изречението „Джон обича Мери“ или някакъв друг текст, който да е написан от
вятъра?  А  изречението  „Джон  обича  Мери“  е  като  бебешко  ходене  в  сравнение  с   милионите
генетични съобщения, които се съдържат само в една единствена ДНК верига.

Прочитането на книгата „За пандите и хората.“ убедило Бии да напише своя собствена книга. В
книгата си „Черната кутия на Дарвин“ той предлага една идея, която нарича „ненамалима сложност“:
много биологични системи са съставени от части, които зависят абсолютно една от друга, за да може
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системата да работи. Еволюцията не е в състояние да обясни това, защото съставните части не могат
да действат самостоятелно; ако една от частите се промени (еволюира), тя ще стане безполезна без
другите  части.  Цялата  система  трябва  да  еволюира  едновременно,  което  е  невъзможно  според
теорията на Дарвин за постепенната промяна.

Бии сравнил тези биологични системи с капана за мишки. За да работи капана за мишки, той
трябва  на  има  основна  част,  пружина,  хващач,  спусък  и  освобождаваща  се  пръчка  с  достатъчна
здравина за да държи в капана своята проектирана жертва. Нито една от отделните части, ако бъде
изолирана от другите части не може да хване мишката. Сама по себе си основната част е безполезна 

за тази цел; пружината, хващачът, освобождаващата пръчка – взети поотделно, частите на този
механизъм не са нищо друго,  освен боклук.   По същият начин, много структури вътре в клетката
зависят от протеините и аминокиселините, които взети поотделно за напълно безполезни. Те работят
единствено, ако бъдат подредени според определен проект. Често пъти тези проекти са изключително
сложни. Още веднъж ще кажа, че в сравнение с тях, написването на изречението „Джон обича Мери“
е  детска игра. Ненамалимата сложност на системата – безполезността на нейните съставни части, без
да  бъдат  подредени според проекта,  който ги  прави да  функционират  –  това  е  доказателство,  че
системата не би могло да бъде създадена по пътя на дълъг, бавен и случаен процес; точно обратното –
това доказателство ясно показва наличието на Разумен Проектант.

Но изследванията на Бии на механизма на съсирване на човешката кръв най-накрая принудили
хората от върхушката на дарвинизма да престанат да се крият и да му обърнат внимание. Нашата кръв
е способна да се съсирва, да прави бучки – не много твърди, а само достатъчно – поради една серия от
10 стъпки, в която вземат участие около 20 различни съставни части на молекулата. Ако кръвта ни не
се  съсирва  (както  това  се  случва  при  хората,  които  са  болни  от  хемофилия),  даже  най-малкото
убождане би било смъртоносно. А ако кръвта ни продължава да се съсирва, след като е постигната
целта да бъде запушена раната и да бъде спряно изтичането на кръв от нея, кръвоносната ни система
ще се превърне в желе от кръв. Най-важното в този процес е правилното регулиране на механизма за
съсирването на кръвта. За да бъде създадена съвършена система за съсирването на кръвта, групи от
протеинови  компоненти  трябва  да  бъдат  вкарани  в  кръвта  едновременно  и  веднага.  Според
описанието  на  Бии,  това  е  каскаден  процес  и  прилича  много  на  „ефекта  на  доминото.“  Когато
наредите  плочки от  домино в  една  редица,  на  разстояние  близо  една  до  друга  и  после  съборите
първата  плочка  в  редицата,  тя  удря  следващата  и  тя  пада,  удряйки  следващата  плочка  и  това  се
повтаря докато се стигне до последната плочка. Всички плочки трябва предварително да са подредени
на  мястото  си,  за  да  може  този  процес  да  работи.  Бии  стига  до  извода,  че  по  същият  начин,
съсирването  на  човешката  кръв  е  един  пример  за  ненамалимата  сложност,  която  опровергава
постепенният подход на дарвинизма и потвърждава хипотезата за наличието на Разумен Проектант.

В  същото  време,  в  което  уважавани  и  сериозни  учени  като  Бии  започнали  да  опровергават
теорията на Дарвин чрез научни доказателства, освен това те започнали да откриват, че дарвинистите
често пъти не са достатъчно внимателни за фактите, които публикуват. Очевидно дарвинистката наука
не  винаги  е  истинска  наука.  Темата  получила  нови  измерения,  когато  твърденията  на  Бии  били
атакувани от световноизвестният д-р Русел Дулитъл, професор по биохимия в университета в Сан
Диего, Калифорния и член на престижната Национална академия на науките.  В продължение на 40
години  Дулитъл изследвал механизма на съсирването на човешката кръв. В есето си „Деликатен
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баланс,“  публикувано  в  списанието  на  Масачузетския  технологичен  институт,  той  цитира  едно
изследване на протеиновата клетка, което доказва, че механизмът за съсирването на кръвта е създаден
в  резултат  от  природен  еволюционен  процес.  В  края  на  този  анализ  Дулитъл  написал:  „Целият
ансамбъл от  проблеми е  ненужен.  Музика  и  хармония  може да  се  възпроизвежда  и  от  по-малък
оркестър.“ С това илюстрация си дал вид, че опровергава твърдението на Бии.

Бии  възприел  сериозно  дуелът,  но  когато  прочел  изследването  на  Дулитъл,  той  бил  изумен.
Въпреки че Русел Дулитъл извършил обширни изследвания на механизма на съсирването на кръвта,
той доказал, че съвсем не е внимателен читател или че е човек, който е твърде склонен да приема за
доказано,  че  експериментите  трябва  да  докажат  теорията,  която  той  поддържал.  Защото  той  бил
прочел неправилно   описанието на изследването на протеиновата клетка. Изследването всъщност
било доказателство,   което подкрепяло   твърдението на Бии. Ако се отнеме която и да е от частите на
клетката, целият механизъм ще започне да работи погрешно и резултатът от това ще е смърт.

Бии изпратил съобщение по електронната поща до Дулитъл, с което му предлагал, че може би ще
пожелае  да  прочете  по-внимателно  отчета  от  експеримента  и  неговите  резултати.  Дулитъл  му
изпратил  отговор,  в  който признал,  че  е  прочел погрешно този  отчет,  но  настоял,  че  останалите
аргументи в неговата статия са достатъчни, за да опровергаят твърдението на Бии. Той никога не
анулирал това, което вече бил публикувал.

Освен  че  били  небрежни,  когато  давали  мнение  за  сериозни  изследвания,  някои дарвинисти
прибягват до обидни думи и заплахи, с цел да избегнат търсенето на истината.  Един от главните
защитници на дарвинизма, професорът от Оксфордския университет Ричард Доукинс отговорил на
едно  журналистическо  запитване  относно  теорията  на  Бии  по  следния  начин:  „Представете  си
това...съществува добре организирана и добре финансирана група от луди хора, които непреклонно
вярват,  че  Римската  империя  никога  не  е  съществувала,  че  Станата  на  Адриан,  Веруламиум,
Помпей,  самият Рим – всичко това са фалшификати. Латинският език с цялата негова богата
литература и неговите внуци - романски езици – всичко това е Викторианска измислица. Разбира се,
хората,  които  отричат  съществуването  на  Римската  империя  без  съмнение  са  безвредни,  по-
безвредни, отколкото са хората, които отричат Холокоста, на които те приличат. Усмихвайте се
и бъдете толерантни, така както ние се усмихваме на хората, които вярват че земята е плоска. Но
толерантността ви може да бъде поставена на голямо изпитание, ако през целия си живот вие сте
изследовател или преподавател но историята на Римската империя, език и литература.“ Да бъдеш
оприличен с хората, които отричат наличието на Холокоста или да бъдеш наричан „умствено увреден
или неграмотен“ може да не е забавно нещо, но Бии знае, че такава отчаяни изразни средства доказват
неспособността на неговите критици да оборят аргументите му. Той изпитва задоволство, че почти 10
години след публикуването на книгата „Черната кутия на Дарвин,“ никой не е успял да опровергае
твърденията му.

Предложете в което и да е училище да бъдат обсъждани в класната стая дефектите в дарвинизма
или  теориите  за  Интелигентния  Проект  и  най-вероятно  предложението  ви  не  само  ще  бъде
отхвърлено,  но  и  вие  самият  ще  бъдете  охулен,  ще  бъдете  обвинен  за  опит  за  нарушаване  на
Конституцията  и  ще  бъдете  наречен „невеж фундаменталист.“  Даже  можете  да  бъдете  сравнен  с
„талибаните.“ Само погледнете страстните противопоставяния, които избухнаха в Канзас, Охайо и на
други  места  в  САЩ,  и  бяха  съобщавани  като  сензации  в  националната  преса.  Честният  спор,
включващ в себе си разглеждането на научните доказателства, просто не беше допуснат.

Но защо не беше допуснат? Защо да не бъдат изслушани твърденията и на двете страни в спора?
Та нали точно в това се състои същността на науката – да се подлагат на съмнение твърденията и
предположенията и да се търси истината? Родни Старк (Коментар: Превел съм прекрасната му книга „Победа

на разума“ и мога да я изпратя на всеки, който пожелае. Д.Пр.), професор по социология, който е преподавал в
Университета във Вашингтон и Университета „Бъркли“ в Калифорния, предлага едно правдоподобно
обяснение. Старк, който казва, че не е защитник нито на еволюцията, нито на Интелигентния Проект,
а  просто  е  изследовател,  който  търси  исторически  доказателства,  извършил  едно  задълбочено
проучване на защитниците на дарвинизма. Проучването, публикувано от Принстънския университет е
озаглавено „За славата на Бога.“ Старк стигнал до извода,  че битката за еволюцията съвсем не се
ограничава  до  някакво  „героично“  сражение,  което  учените  водят  с  цел  преследването  на
религиозните фанатици. Старк пише, че още от самото начало „Това беше преди всичко атака срещу
религията, извършена от войнствени атеисти, които обгръщали себе си с мантията на науката в опит
да опровергаят всички твърдения на религията относно Създателя – усилие, което често пъти се е
опитвало да заглуши всяка научна критика, насочена към работата на Дарвин.“

Например, Томас Хенри Хиксли, който бил наричан „булдогът“ на Дарвин, възприел тактиката да
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предлага да се избира само от две неща: Дарвин или религиозната педантичност. Интелектуалците от
неговото време се страхували най-много да не бъдат наречени с името „религиозни педанти.“ Хиксли
осмивал твърденията на опонентите на Дарвин, които твърдели, че има животинските видове, които
са се  появили без да имат биологични предшественици,  въпреки че е знаел,  че с откриването на
новите форми на живот от Камбрийската ера се  потвърждава,  че  точно това се  е  случило.  Както
посочва Старк, изминали са 150 години на твърда и непреклонна правоверност към дарвинизма на
научната  общност,  но дарвинистите все още не могат да запълнят празните места между живите
форми.

Погрешното  и  нечестно  представяне  на  Хинксли  и  на  хората  от  неговото  семейство
продължавало през поколенията.  Чак през 1958 Джулиян Хинксли, внук на Томас Хинксли смело
заявил че  „Дарвин направил еволюцията  да  е  неизбежна като  факт.“  Старк твърди,  че   Джулиян
Хинксли  е  знаел  и  още  нещо,  но  е  вярвал,  че  „неговата  лъжа  служи  на  по-голямото  добро  на
„просветлението.“

Примерът на преднамерената измама упорства и до ден днешен. Ричард Доукинс, който атакувал
Бии толкова злобно, например казал: „Даже ако нямаше никакво истинско доказателство, което да
подкрепи теорията на Дарвин...ние трябва все пак да бъдем оправдани, че предпочитаме тази теория
пред всички други съперничещи й теории.“ Наистина ли? Даже ако няма никакво доказателство?

Както казва Старк,  самият Дарвин признавал, че в теорията му има значителни слабости и че
самият  той  има  въпроси  към  собствената  си  теория.  Той  никога  не  могъл  да  докаже,  че  чрез
естественият подбор от една форма на живот е била създава следващата; всичките му експерименти за
подобряване на породите на видовете с цел превръщането им в други видове се оказали неуспешни.
Поради това той никога не могъл да отговори на въпроса откъде са произлезли биологичните видове.
Освен това той признавал, че неговият принцип за постепенна промяна в природата е най-
важен  за  неговата  теория,  но  въпреки  това  липсвало  доказателство  за  верността  на  този
принцип.  Доказателството все още липсва в  описанието на вкаменелостите – през всичките тези
години и при огромния брой вкаменелости, намерени от археолозите след публикуването на неговата
теория. Дарвин признавал, че ако формите на живот   не са се появили изведнъж  , това означава ние
„да влезем в царството на чудесата.“ След като изследвал старателно аргументите на Дарвин, Старк
стигнал  до  заключението,  че  „Теорията  на  Дарвин  се  основава  върху  наистина  чудновати
предположения.“ Старк казва, независимо от това, че дарвинистите никога не са доказали верността
на своята теория, тази митология продължава за господства. Според него, причината за това е, че
дарвинистите използват заплахата, за да оборят критиците си – точно така, както установил Майкъл
Бии. Например, когато великият философ на науката сър Карл Попър (Коментар: (1902 – 1994), австро-
английски философ и професор, считан е за един от най-великите философи на 20-я век. Д. Пр.) твърдял, че
еволюционната теория не отговаря на критериите да бъде считана за наука, той бил злобно осъждан и
станал жертва на лични обиди. 

Човек не може да прочете анализите на Старк – поне аз не мога – без да стигне до извода, че
дарвинистите най-малкото са се подготвяли през годините за това, което ще се случи; че не успявайки
да защитят празните промеждутъци в еволюционната теория, те просто са прибегнали да атакуват
критиците си като личности, а не да се занимават по същество с техните аргументи. Но защо правят
това? Съществува една убедителна причина и това е малката мръсна тайна на дарвинизма. Въпреки,
че дарвинизмът твърди, че тяхната позиция е наука,  тя всъщност е гледна точка към света.  Те се
противопоставят на всяко проучване, което може да повдигне въпроса за това дали има Бог, който е
създал вселената и се грижи за нея. Това е сценарият за денят на Страшния съд за мислителите от
епохата  след  Просветлението.  Старк  полага  големи  усилия  да  не  опровергае  мотивите  на
дарвинистите,  но  не  може  да  се  въздържи  да  не  посочи  това,  което  Ричард  Доукинс  споделил:
„Дарвин направи възможно човек да бъде интелектуално осъществен атеист.“ Старк казва, че това
историческо сведение навежда на мисълта, че това ще е бъдещият мотив на много дарвинисти. Най-
ранните  защитници  на  дарвинизма  изфабрикували  един  истински  „Кой  кой  е“  на  социализма.
Памфлетът „Защо аз  съм социалист,“  разпространяван по онова  време,  давал отговорът:  „Защото
вярвам в еволюцията.“ Когато прочел книгата  „Произходът на видовете,“ написана от Дарвин, Карл
Маркс  написал  на  Енгелс,  че  Дарвин  е  предоставил  необходимата  биологическа  основа  за
социализма.

Въпреки, че дарвинистите твърдят, че тяхната позиция е научна, тя всъщност е гледна точка към
света. Старк стига до заключението: „Атеизмът е бил основната цел на дарвинистите.“ Да се изостави
Дарвин, това означава да бъде изоставен материализма, не просто науката, но и неговата политическа
и социална философия.
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Наистина ли хората придобиват законен интерес към някаква теория и след това я защитават,
даже когато намират дефекти в нея? Достатъчно е само да погледнете към случая на Алберт Шпеер.
Хората притежават интуитивната способност да се самооправдават, която самият аз познавам много
добре от собствените ми преживявания в Белия дом. Но въпросът, който е зададен в тази глава е “Кой
предлага по-доброто решение?“ Единственият начин да отговорим на този въпрос е да разгледаме
честно доказателствата.  Забравете  за  законният  интерес  както на  защитниците  на  Интелигентния
Проект или на еволюцията. В края на краищата, задачата на науката е да търси истината, независимо
от това, накъде ще ни отведе това търсене.

За да направим това, ние трябва да погледнем този спор в перспектива: Дилемата не е вярата или
религията против науката; дилемата е вяра срещу вяра и наука срещу наука. Ясно е, че е нужна вяра,
за да вярваме, че чрез говоренето си Бог е сътворил вселената; но е нужна и също толкова силна вяра
за да вярваме, че вселената винаги е съществувала, че тя не е имала начало и няма да има край или че
тя се е появила чрез самовзривяваното си (което пък е нарушение на закона на логиката за липсата на
противоречие.) Точно така, както е нужна вяра, за да вярваме, че ние сме направени по Божия образ, е
нужна и вяра, която да запълни признатите дупки в регистрираните находки от вкаменелостите – вяра,
че един процес, наречен естествен подбор може да бъде екстраполиран  (Коментар: Екстраполацията е
математически метод за изследване на функции и графики, чрез който на база на познатите зависимости и стойности се
прогнозират техния размер и посока в областите, които са неизследвани и няма данни. Това е доста неточен метод.
Д.Пр.) назад към началото на времето и да се създаде подредеността, която се вижда във вселената.
Никой не е присъствал в момента на началото на времето с видеокамера, поради това твърденията на
еволюционистите трябва да бъдат приемани на доверие. Поради това както твърденията на едната
страна в този спор, така и твърденията на другата страна трябва да бъдат разглеждани самостоятелно
и да бъдат съпоставяни едно срещу друго. Спорът не е вярата или религията против науката; спорът е
вяра срещу вяра и наука срещу наука.

Съперничещите си научни твърдения трябва да бъдат изследвани според техните достойнства.
Аз  не  вярвам,  че  теорията  на  Дарвин  е  изцяло  погрешна.  Има  ясно  и  неопровержимо
доказателство за еволюцията  ВЪТРЕ в рамките на различните биологични видове, която  често е
наричана  „приспособяване.“  Вътре  в  рамките  на  биологичните  видове  ние  виждаме  големи
отклонения: Както „пуделите,“ така и „Сан Бернардите“ са кучета.  Но това е съвършено различно в
сравнение с трансформирането от един биологичен вид в друг биологичен вид, за което и до ден
днешен  няма  нито  едно  доказателство.  А  как  е  било  доказано  чрез  намерените  вкаменелости
твърдението  на дарвинизма за постепенността – че няма внезапна поява на нови биологични видове.
Това твърдение просто не е доказано! Изобилието от намерени вкаменелости от Камбрийската ера
опровергават това твърдение. Единственото нещо, за което се моли Движението за Интелигентния
Проект е, да бъдат задавани основателни въпроси и искрено да бъде търсен техният отговор. Никой не
се опитва да налага религията на никого или да твърди, че религията трябва да замени науката. По
същият начин, учените-атеисти не трябва да използват престижа на науката за да рекламират своите
атеистични вярвания.

Става  ясно,  че  все  по-нарастващ  брой  учени  са  склонни  да  приемат  твърдението  за
Интелектуалния  Проект  –  което  предизвиква  силен  ужас  и  страх  в  сърцата  на  дарвинистите.
Скорошно  проучване  показа,  че  55-60%  от  професорите  по  математика,  статистика  и  физика  са
религиозни хора. Един от тези професори, носителят на Нобелова награда Чарлз Таунс (Коментар: (1915
– 2015) Двамата с жена си са живели заедно 74 години - от 1941 до 2015. Физик и астрофизик. Откривател е на мазера
(1953) и на лазера. От 1945 (президент Хари Труман до 1999 – президент Бил Клинтън) е съветник на Президента на САЩ
по научните въпроси. Ръководил е Комисията за наука и технология на САЩ, която е подготвила и реализирала полетите
на Аполо. Направил е важни открития, като например „дупка“ в центъра на Галактиката на Млечния път. Силно вярващ
християнин. Написал е есетата: „Съвместяване на науката и религията,“ „Логика и съмнения в науката и религията“ и
книгата „Създаване на вълни.“ Твърдял, че красотата в природата е дело на Бога и че Бог е създал вселената за хората,
за да могат те да процъфтяват. Считал е, че религията е по-важна от науката, защото религията се занимава с най-
важния въпрос – какъв е смисълът и целта на нашия живот. Д.Пр.) казал, че науката не може да отговори на
въпроса  за  произхода  и  че  има  „нужда  от  религиозно  и  метафизично  обяснение.  Аз  вярвам  в
представата за Бог и че Той съществува.“ 

Има философите, които също са се убедили в твърденията за Интелигентния Проект. През 2004
един от най-видните съвременни философи на атеизма, 81-годишният Антони Флю, (Коментар: (1923-

2010) Д.Пр.) промени гледната си точка и беше достатъчно смел да обяви това. Като млад мъж Флю
публично спори с К.С. Луис относно съществуването на Бога. Самият Луис също бил атеист, който
станал  християнин.  Твърденията  на  Бии  изиграли  значителна  роля  за  промяната  в  начина  на
мисленето на Флю. Флю признавал, че еволюционната теория на Дарвин не може да обясни произхода
на живота и такива феномени, като наличието на огромен обем информация в една ДНК молекула.
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Флю казал, че изследването на ДНК на биолозите „показало, чрез почти невероятната сложност на
нужните условия за да се създаде живот, че в създаването на живота трябва да е участвал разум.“
Повечето от колегите на Флю, които работели заедно с него през всичките тези години в Оксфордския
университет останали зашеметени и безмълвни след неговото съобщение.

А какво ще стане, ако се окаже, че Бии и другите като Антони Флю са прави? Въпросът:  „Откъде
е дошъл живота“ е най-важният, на който вие трябва да отговорите, за да живеете добрия живот. Ако
дадете погрешен отговор, животът ви започва да функционира зле или още по-лошо – става излишен.
Залогът е огромен. Запомнете, че философът Питър Сингър признава, че в схемата на пресмятане на
неговата  етика  е  прието,  че  вселената  е  атеистична.  Ако  се  окаже,  че  вселената  и  живота  са
целенасочено проектирани, това означава, че има някаква власт, която е по-висша от обобщената сума
от щастието на цялото човечество. Това означава, че утилитаризмът на Петър Сингър – неговия спор
срещу Макс и хората като него – се сгромолясва  и това означава, че хората са надарени с вродено
достойнство  и  с  неотменимото  право  да  живеят.  Те  не  могат  да  бъдат  манипулирани  или
произвеждани или да им бъде поставяна цена от утопичните мислители.

Сравнете утилитаризма с представата, че проектът и целта са видими във вселената – че онова,
което Ниен Ченг е видяла в паяка и с това, което вие и аз виждаме в звездното небе са реалност, че
има порядък в физическия и биологичен сват на природата. Ако този ред е вследствие на проект,
тогава Проектантът трябва да е имал цел, една дума, която повдига морални въпроси, които оказват
влияние върху всяка област от живота. Ако светът е продукт на Интелигентен Проект, това означава,
че има Бог или някаква висша сила. 

Сега би трябвало да е ясно как разликата между тези две гледни точки към света се превръщат в
различие в начинът, по който се живее живота – и в начинът, по който вашия живот може да бъде
живян. Ако се придържате към първата гледна точка, тогава няма да е толкова важно как ще живеете
живота си. Но ако приемете втората гледна точка, тогава следващите ваши въпроси са свързани със
смисълът и целта на порядъка в природата, които Проектантът е постановил.

Част 21

Моралът и редът в природата

Животът  притежава доказуем, естествен порядък, който Бии и други твърдят, че е проектиран с
някаква цел. Понякога в нашите утопични мечти ние забравяме това. А когато забравим това, ние
можем да съборим покрива върху главите си – както установила Световната здравна организация. 

В  началото  на  1950-те  на  остров  Борнео  избухнала  малария  сред  хората  от  племето  Даяк.
Световната  здравна  организация  реагирала,  като  напръскала  сламените  покриви  на  колибите  с
пестицида ДДТ, който унищожил не само комарите, но и един вид оси, които не позволявали на един
вид гъсеници, които ядат сламата да се разпространяват твърде много. С настъпването на вечерта вече
не се чувало жуженето на кръвопиещите комари, които разпространявали маларията, но се чули резки
шумове от счупвания и след това последвали писъците на хората, когато покривите паднали върху
главите  им.  Но  това  съвсем  не  бил  краят  на  проблема.  Гущерчетата  „гескос“  се  натъпкали  с
отровените  комари,  което  отключило  някаква  пружина  вътре  в  тях;  тези  гущерчета  обикновено
можели да пробягват няколко метра по повърхността на водата, без да потънат. Сега те започнали да
тичат, все едно че са пияни от ДДТ-то в събота вечерта. Котките в околността си нахвърлили върху
тях и си устроили пиршество, поглъщайки лакомо гущерчетата. След това котките умрели.

Това се случило в „Годината на плъха,“ която се празнувала от племето Даяк. Имало плъхове
навсякъде, които пищели и прониквали във всяко кътче в колибите на хората, които останали без
покрив.  Гризачите  били по-голяма заплаха  за  здравето и  живота  на  хората,  които са  заразени от
бубонична чума – много по-страшна от маларията, колкото и страшна да е тя. В тази ситуация какво
трябвала да направи Световната здравна организация? Какви допълнителни нещастия могат да се
случат,  ако и плъховете се окажат заразени? Ситуацията бързо вървяла към загуба на контрол на
положението и умовете на  служителите на Световната здравна организация се опитвали да подредят
приоритетите си. В края на краищата, те единствено се опитвали да помогнат на хората.

Накрая някой предложил блестящата идея,  че е нужно просто да се възстанови естественият
порядък в природата,  който бил разрушен. И по-конкретно – котките.  Те се нуждаели от огромно
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количество нови котки, които да изядат плъховете (които изяли гущерчетата, които изяли комарите).
Но как би могла Световната здравна организация да превози хилядите котки в този отдалечен район
на Борнео? Една сутрин, докато хората от племето Даяк се събуждали и излизали навън от колибите
си, те чули бръмченето на бавно летящ самолет. Скоро небето се покрило с парашути, с които надолу
се  спускали  котките.  Операцията  „Хвърляне  на  котките“  стоварила  14  000  котешки  семейства  в
Борнео. Веднага щом котките кацнали на земята и стъпили на четирите си крака, те се втурнали към
едно  тайно  място  (поради  причина,  известна  само  на  котките  или  на  чужденците,  които  ги
контролирали). Скоро след това котките се разпръснали из храсталаците да ловят плъхове и хората от
племето Даяк били спасени от комарите, плъховете и от Световната здравна организация.

Редът в  природата  предоставя  инструкции  не  само за  екосистемите,  но  и  за  поведението на
хората, което трябва да е в хармония с този ред. Стивън Кови в семинарите си често пъти говори за
порядъка в природата, наричайки го „Законът на фермата.“ Той казва, че някои цикли в природата са
непроменими  и  че  всеки  човек,  който  се  занимава  с  производството  на  плодове,  зеленчуци  и
земеделски продукти спазва различни природни изисквания. Например, никой не поставя доматено
растение  в  тъмен  килер  с  очакването,  че  то  ще  порасне.  Никой  не  посажда  царевица  в  същите
наводнени ниви, в които се отглежда ориз. Жътвата винаги идва след сеитбата. Всеки човек, който
някога  е  живял във ферма знае,  че  трябва да се  спазват  някои закони във фермата;  ако  те  бъдат
нарушени или човек си създаде свои собствени закони, той ще се провали като фермер. Вие няма да
имате какво да ядете. 

По същият начин, порядъкът в природата подсказва какво трябва да е нашето поведение в много
области на живота ни, принуждавайки ни да се държим по един, а не по друг начин.  Ние наричаме
това морален ред и той започва, в известен смисъл с опита да разберем, че човешкото поведение на
първо място е отговор на редът в природата. Аз мога най-добре да обясня  какво имам предвид, като
ви разкажа как един от най-прочутите морски адмирали използваше физическият закон на земното
притегляне за да повлияе върху поведението на хората. Когато бях много млад мъж и отидох да живея
във Вашингтон, аз работех във Военноморското министерство като младши помощник на един от
помощник-секретарите.  Понякога имах контакти с адмирал Хаймън Риковър,  (Коментар:  (1900-1986),
Считан е за „бащата на атомните двигатели на военните кораби.“ В продължение на 30 години е бил директор на отдел
„Атомни  реактори“  във  военния  флот  на  САЩ.  Проектираните  и  произведени  под  неговото  ръководство  атомни
задвижващи  системи  към  средата  на  2007  год.  са  били  монтирани  на  200  атомни  подводници  и  на  23  атомни
самолетоносачи. Досега не е регистрирана нито една авария на тези двигатели, която да е причинила замърсяване на
околната среда. Служил е 62 години в флота – най-дълго служилият офицер в американската армия. Той единствен е
носител на „Златния медал на Конгреса.“ Уникална личност, с огромен принос и авторитет. Странното е, че когато бил
млад  офицер  на  29  години,  подал  молба  да  бъде  назначен  на  подводница.  Отишъл  във  Вашингтон  във  военното
министерство и там му казали, че не могат да го назначат, защото е надвишил пределната възраст. На излизане от
сградата случайно срещнал един свой стар командир, с когото служили заедно, който имал прекрасно мнение за него и
когато разбрал за възникналия проблем, отишъл заедно с него обратно в отдел „Кадри,“ застъпил се и успял да уреди
Риковър да стане подводничар.  Без тази „случайна“ среща животът на Риковър може би щял да бъде друг.  Д.  Пр. )
легендарният  строител на  атомни  двигатели  за  корабите.  Риковър  беше  гении,  но  и  чудат  човек.
Когато отивах в кабинета му, той ме канеше да сядам  на един стол от другата страна на бюрото му.
Първият път, когато седнах там, аз почти щях да се хлъзна от стола; Риковър беше отрязал двата
предни крака на стола с 5 см. Докато разговаряхме, аз постоянно се свличах напред и бях постоянно
нащрек да не падна от стола на коленете си. Не е нужно да казвам, че наклонената напред седалка на
стола  беше  добър  способ  посещенията  да  бъдат  кратки  и  младите  помощници  да  са  смирени.
(Усещането, че аз го молех за помощ, ставаше неустоимо.) Риковър използваше гравитацията, редът в
природата, за да бъде поведението такова, каквото той искаше. Моралният ред е преди всичко отговор
на редът в природата.

Нека да предположим, че физическият порядък има Интелигентен Проектант, както твърдят Бии
и другите – наричайте го Бог, ако предпочитате. Не е ли логично, че този Бог ще ни научи, както
правеше Риковър по своя си начин, да се държим по начин, който е в хармония с създадения ред?
Запомнете, че моралът – това е да избираме да живеем в хармония с указанията на природата.

Както вече видяхме, пренебрегването на целите на природата, действането противно на логиката,
води до много опасности. Това се отнася не само до екосистемите, но и до най-съкровените неща от
собствения ни живот. Едно нещо е да защитаваме разбирането на сложността на дадена екология и да
се учим да живеем в хармония с нея. Това е модерна позиция, която се приема от почти всеки човек.
Но е съвсем друго нещо да признаем, че нашият сексуален живот трябва да се подчинява на реда в
природата.  Всъщност,  точно това е мястото,  където пренебрегването в нашата култура на редът в
природата е най-силно и очевидно. По отношение на сексуалността ние искаме да постъпваме така,
както на нас ни се иска.
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Дълго  и напрегнато мислих дали да избера да ви разкажа следващата история за един мъж, който
бил тормозен от привлекателността към друг мъж – за един човек, който, докато живеел като гей,
стигнал до положението да разбере унаследената покварена природа на това състояние и да избере да
се се възстанови, като обърне посоката на живота си. Тази история е трудна за разказване и в нея има
толкова голяма разруха, че на някои читатели ще им е трудно да я четат. Но реших, че това е важна
история,  която трябва да разкажа, точно защото в тази област слепотата на нашата култура относно
редът в природата стана умишлено най-непокорна. Това не е история, която ще ви бъде разказана от
днешните  медии.  За  медията  хора  като  Ренди  Томас  не  съществуват  или  не  би  трябвало  да
съществуват.  Но те съществуват. Хиляди хора са като него. А ако афишите, които нашата култура
поставя в умовете ни трябва да бъдат сменени и ако лъжата трябва да изгуби властта си над нас,
тогава аз съм длъжен да разкажа тази история.

През 1981, когато бил на 13 години, Ренди Томас намерил в библиотеката на прогимназията си в
Нешвил една брошура за  човешката  сексуалност.  В брошурата  пишело,  че ако  човек харесва и е
привлечен от други хора от неговия пол, това означава, че той вероятно е хомосексуален. Брошурата
стигала  до  заключението,  че  хомосексуалността  е  природно  случващ  се  вариант  на  сексуалната
ориентация и че в това няма нищо лошо. Хомосексуалистът трябва да приеме неговата или нейната
сексуална ориентация и да намира задоволство в нея. Значи това е, помислил си Ренди. Доколкото той
можел да си спомни, съучениците му го дразнели заради женствените му маниери и го наричали
„момиченце“ и „педераст.“ Той се чудел защо имал монотонен глас и жестовете му  са различни от
жестовете на другите момчета, но живеел в семейство, което било доминирано от жени – майка му,
баба му и лелите му – и си мислел, че той просто подражава на техните маниери.

Ренди знаел или си мисли, че е знаел, кога за пръв път осъзнал, че мъжете го привличат. Когато
бил в 5-ти клас, той прекарвал времето си късно следобед в гледане на телевизионни щоу-програми, в
които мъжете били показвани като силни, здрави и добри хора,  на които може да разчитаме.  Той
започнал да мечтае да бъде в компанията на тези мъже по време на техните приключения. Може би
самият той ще може да да им окаже неоценима помощ в някаква ситуация и някой от звездните мъже
ще разроши косата му в знак на одобрение или ще го прегърне през рамото. Ренди си фантазирал как
ще пропълзи в скута на този мъж и ще приеме прегръдката му.

После, когато тялото му започнало да се променя след края на пубертетната възраст и той открил
сексуалното  удоволствие,  неговите  мечти  за  мъжете,  които  идологизирал,  получили  сексуално
измерение. Той искал да бъде прегръщан и да усеща новооткритото удоволствие. Брошурата убедила
Ренди, че тези чувства никога няма да се променят. Той беше хомосексуалист. Той беше гей. Ренди се
радваше,  че  е  разбрал,  че  е  нещо,  защото  по  онова  време  той  почти  ежедневно  променял
идентичността си. Един ден се обличал като ученик от прогимназията, на следващият ден се обличал
като пънкар, а през следващата седмица – рок-музикант от групата „Дюран-Дюран.“ Вътрешно се
чувствал все по-неспокоен, все едно че трябва да бъде на някое друго място. Опитвал се да върши 3-4
неща  едновременно,  като  например  да  си  довърши  домашното,  като  в  същото  време  говори  по
телефона с най-добрия си приятел, Пейдж и едновременно с това сменя касетите на магнетофона,
опитвайки се да намери любимата си песен и командвал по-малкият си брат Джими. Единствената
принуда в живота му идвала от поведението на доведеният му баща, от когото зависел финансово.
Джими и Ренди били отговорни за почистването на къщата. Веднъж, след като Ренди беше почистил
старателно банята и беше почистил фаянсовите плочки с почистващ препарат, доведеният му баща
намери косъм в едно ъгълче и го накара отново да почисти цялата баня.  При втората  инспекция
намери  друг  пропуск  и  му  нареди  да  я  почисти  за  трети  път.  Ренди  не  спори  много,  защото
доведеният му баща започва в началото да го му пляска шамари, после започна да го бие, а накрая се
стигна до шумна кавга. Първият път, когато Ренди се противопостави на доведения си баща, мъжът
му приложи една хватка от борбата, наречена „ключ,“ с която блокира ръцете и главата му в наведена
позиция и неколкократно го удари по темето, с което предизвика сътресение на мозъка му. Майка му
избяга с двете момчета в един апартамент, където им обеща, че техният баща-насилник няма да ги
намери. Но само след няколко дни мъжът ги откри и майката обвини Ренди, че той е виновен за
случилото се, като каза, че ако той не беше толкова непокорен, доведеният му баща нямало да се
отнесе към него по този начин. Тя крещя срещу Ренди, докато той се съгласи да се върне в къщата на
доведения си баща.

В гимназията Ренди започна да живее двуличен живот. Когато беше на 16 години, той имаше
първото сексуално преживяване с един младеж, колега в закусвалня, където двамата работеха заедно.
Почти по същото време едно момиче хареса Ренди. Той я харесваше като приятелка и му харесваше,
че и тя го харесва – тя направи първата крачка. Статутът им като двойка позволяваше на Ренди да
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изглежда като нормален и така избягваше подигравките на връстниците си. Ренди и неговата сърдечна
приятелка даже се бяха опипвали взаимно на задната седалка на колата, но Рендъл не изпита голямо
удоволствие, въпреки че достави удоволствие на приятелката си. Той знаеше, че я използва. 

Той  си  намерил  работа  в  друга  закусвалня,  където  попадна  сред  една  гей-компания.
Управителките на закусвалнята бяха лесбийки и всъщност се оказа, че те наемат за служители само
гейове,  което  Ренди  научи  по-късно.  Един  ден,  докато  персоналът  се  подготвяше  за  вечерните
посетители,  управителките  и  другите  служители  се  събраха  около  Ренди  и  му  зададоха  един
загадъчен  въпрос:  „Ти  семейство  ли  си?“  Ренди  попита:  „Какво?  Какво  искате  да  кажете?“  „Ти
семейство ли си? Разбра ли, семейство. Ти гей ли си?“ Всички искаха да знаят дали той някога е бил в
гей бар. Той не беше ходил. Те му казаха: „Ти трябва да отидеш!“ Тери, тридесет и няколко годишен
мъж, който носеше грим за мигли предложи да го заведе,  след като им свърши смяната.  Другите
обещаха да се присъединят по-късно към тях. Тери без никакви проблеми въведе Ренди в клуба през
предната врата. В мигът, в който вратата се отвори  и думкането на силната музика го удари, Ренди си
помисли, че е на небето. Той очакваше, че ще види стая, пълна със стереотипни гейове – женствени
мъже с преметната на шията кожа от питон. Но се оказа, че вътре имаше всякакви типове, изумително
разнообразие, изглежда, че единственото общо нещо между тях беше сексуалната им ориентация. Със
своята тъмна коса и момчешкият си вид, кръглолик с розови бузи, Ренди бързо привлече вниманието
на много обожатели. Тери и другите по-възрастни мъже му донасяха безплатни напитки през цялата
дълга нощ. Ренди беше посрещнат толкова радушно, както никога не беше посрещан преди това. Той
имаше едно ново усещане за идентичност и общност. През тази нощ, много пиян, Ренди се прибра у
дома заедно с Тери и те правиха секс.

По време на годините на обучението си в гимназията, двуличният живот на Ренди се превърна в
утвърден  навик.  Той  криеше  от  семейството  си  и  от  съучениците  си,  че  е  гей,  работеше  след
училището и  почивните дни, за да спести пари и почти всяка нощ посещаваше гей баровете. Освен че
предлагаха алкохол, гей баровете бяха пълни с марихуана, екстази и кокаин. Ренди започна да пуши
много опиум и често вземаше екстази. Обикновено кокаинът беше твърде скъп, въпреки че понякога
по-възрастните  мъже,  които  харесваха  Ренди  бяха  щедри.  Когато  свикна  със  стила  на  живот  на
хомосексуалиста,  Ренди  започна  да  различава  схемите  на  поведение,  които  отчасти  обясняваха
общото радостното посрещане на новородения. По-възрастните мъже копнееха за славата на младите,
тъй като виждаха, че собствената им слава увяхва, а юношите мечтаеха за по-стари и авторитетни
фигури. Както старите, така и младите се стремяха да идеализират представите за себе си. Ренди беше
достатъчно умен да види нарцисизма, който просмукваше гей културата. 

Ренди все още таеше надеждата, че ще намери истинската любов – мъж, с когото ще може да
живее до края на живота си. Скоро след завършването на гимназията Ренди си помисли, че е намерил
истинското нещо в един висок, много здрав мъж, на име Рон. В началото те даже имаха една любовна
среща, преди да правят секс. Ренди мечтаеше да живее с Рон в някакво ранчо, в което ще има две коли
Хонда Акорд, померанско куче  и хъски,  и веранда,  където те  ще могат да седят в  люлеещите си
столове, да се държат за ръце и да наблюдават залезите на слънцето. Рон беше първият мъж, към
който Ренди оформи силна емоционална и физическа привързаност;  той беше първата личност,  с
която Ренди сподели своите надежди и мечти – той беше неговата първа любов. Но връзката им трая
само 3 месеца. През първата година след завършването на гимназията Ренди все още живееше със
семейството си, докато посещаваше Щатският университет в централно Тенеси. Освен това работеше
поне на 2 места, с цел да посещава гей баровете още повече от преди. Като служител, работещ на
касата в една бакалия, той почти се превърна в местна знаменитост,  защото играеше рутинна гей
комедия,  докато купувачите  плащаха  за  покупките  си.  Опашката  пред неговата  каса  се  състоеше
предимно от гейове и понякога достигаше дълбоко навътре в магазина, докато опашките пред другите
каси бяха много по-къси.

Ренди продължаваше да употребява все повече и повече алкохол и наркотици. Не можеше да
намери  друго  лекарство  против  неспокойството  и  скуката,  които  го  обземаха,  освен  да  намери
следващата  любов  или  поне  следващият  сексуален  партньор.  Един  силен  махмурлук  доведе  до
невнимание и той остави в джоба на дънките си една покана за гей и лесбийско парти в денят на
Свети Валентин, която майка му намери, когато щеше да ги постави в пералнята.  Тя го извика в
спалнята си да поговорят. В мигът, в който влезе в стаята, той видя поканата край кракът на леглото й.
Тя каза: „Намерих я в джоба на дънките ти. Ти гей ли си?“ Той призна, че е гей. Тя веднага се ядоса и
каза:  „Ти не можеш да си гей.  Искам да кажа,  че това е  абсурдно.  Всъщност ти знаеш ли какво
означава да си гей?“ Той се засмя нервно: „Предполагам, че знам. Тя каза: „Младите мъже минават
през различни промени и трябва да опитат едно-две неща. Не е задължително това да означава нещо.
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Или ми казваш, че наистина си гей? Да не би да ми казваш, че си правил секс с мъж?“ „Да, мамо.“  „С
повече от един?“ Той не й отговори. „Вече правил ли си секс с много мъже? С по-възрастни мъже или
с мъже на твоята възраст?“ Майка му ставаше все по-разтревожена и вървеше напред и назад пред
него. Тя описваше различните видове секс и го разпитваше дали, къде и кога е правил такива неща.
Въпросите й подсилваха растящият й гняв. Тя крещеше: „Ти не можещ да си гей! Синът ми не е
педераст!“ 

„Аз съм гей, мамо.“ „Брат ти знае ли?“ За миг тонът й стана отчаян и умолителен. „Нали не си
казал на Джими?“ „Той предположи че съм, когато един приятел започна да ме търси тук. Поради това
му казах.“ „Значи Джими знае? И той знае преди аз да знам? Как можа да му причиниш това? Как
можа да причиниш това на семейството ни?“ „Аз не съм причинил нищо на семейството. Това си е
моя работа.“ „И на Бога. Знаеш ли какво мисли Бог за педерастите? Знаеш ли? Педерастите свършват
в ада. Бог мрази педерастите.“ „Този живот е мой, независимо дали съм тук или в ада, предполагам.“
„Какво означава това? Няма ли да престанеш?“ „Не знам как бих могъл, мамо. Не мислиш ли, че аз би
трябвало да имам правото да живея собствения си живот?“ „Ти не можеш да имаш всички права,
които искаш. Със сигурност. Но това е краят...  това е краят и аз повече няма да бъда правена на
глупачка...докато ти излизаш и правиш нещо, което аз никога не бих могла да си представя. И да
казваш за  това  на  Джими!  Аз  не  искам  ти  въобще да  разговаряш с  брат  си.  Добър,  благодарен,
благословен...Какво си мислеше?“ Тя постави ръката на челото си и разтри слепоочията си. След това
го погледна втренчено. „Събери си всички вещи. Събери ги. Имаш на разположение един час. Един
час! След един час трябва да напуснеш този дом!“ Тя грабна поканата и я скъса на две. „Не искам тук
този боклук. Не искам да го виждам. Това е ...толкова лошо...даже Бог не може да погледне към това.
Поради това просто се махай! Живей си живота! Върви право напред! Просто напусни завинаги този
дом! Никога няма да можеш да се върнеш тук! Никога!“

През следващите 3 седмици Ренди живя в колата си. Понякога приятели на едно или на друго
място му позволяваха да спи на дивана. Техният живот също съвсем не беше подреден и една нощ
Ренди се озова на диван, който миришеше на котешка урина и беше пълен с хлебарки. Той реши да не
нощува там и вместо това спа в колата си. Докато седмиците на неговата бездомност продължаваха да
се нижат, Редни дотолкова се отчая, че започна да мисли за самоубийство.

Накрая приятел на един негов приятел съжали Ренди и го покани да поживее за малко в неговия
малък апартамент. Собственикът на апартамента, известен с псевдонима си Кармела Марсела Гарсия
беше мъж, който се обличаше с женски дрехи. Когато Кармела посрещна Ренди на вратата, той беше
облечен в широка хавайска рокля, с чорап надянат на главата като шапка и със силно гримирани очи.
Кармела се  готвеше да си постави перука  и да заминава  за  следващото си шоу.  Но той се  беше
подготвил за пристигането на Ренди и беше сготвил храна за младия скитник - царевичен хляб, шунка
и грах. Когато Ренди влезе в апартамента, домакинът каза: „Искам да те посрещна в дома си в името
на Исус. Господ ми каза, че иска от мен да ти помогна да си стъпиш на краката.“ Докато ядеше с
чувство на голяма признателност това ядене, Ренди не спря да плаче. Толкова много неща му се бяха
случили.  Той  се  чувстваше  така,  все  едно  се  радушното  посрещане  на  Кармела  беше  втвърдило
завинаги неговата принадлежност към гей обществото. Къде другаде би трябвало да отиде? По това
време майка му донякъде се беше разкаяла и му беше дала един списък с условия, дълъг 2 страници,
който той трябваше да изпълни, за да се върне у дома. 

Но той все пак имаше някаква гордост и считаше, че само неговите гей приятели могат да го
разберат и да се погрижат за него. Но въпреки това, Кармела говореше за Исус. Това било странно
различие в сравнение с бомбастичните думи на майка му за отиването на гейовете в ада. Освен това,
кога тя въобще беше проявявала интерес към Бога? Тя почти нищо не беше говорила на децата си за
духовните неща. Той толкова малко знаеше Библията, че преди да постъпи в гимназията си мислеше,
че  Моисей  и  Исус  са  братовчеди.  Семейството  беше  ходило  на  църква  само  няколко  седмици,
непосредствено след като майка му се омъжи да доведения му баща и те искаха Ренди и Джими да
бъдат кръстени. Не че те въобще вярваха, че кръщаването е нещо важно; това просто беше начинът,
по който родителите му се опитваха да изглеждат като почтени хора.

Но това беше странно. Ренди не знаеше почти нищо за значението на кръщението, но никога не
забрави как се почувства, когато излезе от онази вода. Чувстваше се по-възвишен и по-щастлив от
всичко, което беше преживял дотогава и по някакъв начин знаеше, че Бог беше доволен. Но това беше
много отдавна и тогава той беше само едно малко дете. Докато ядеше храната, която Кармела беше
приготвил, Ренди осъзна, че единственото кръщение, което очакваше в този момент е първият душ,
който щеше да вземе през последните 3 седмици. Той знаеше, че вони.
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Престоят на Ренди в дома на травестита не трая дълго. Неговият наситен с наркотици и партита
стил на живот създаваше хаос за всеки човек около него.  Той се отплати за милостта на Кармела с
поведение, което беше толкова лошо, че той напусна апартамента засрамен от себе си. Тогава Ренди
отиде в Лонг Айланд, където живееше биологичния му баща. Ренди не бил виждал баща си още от
времето,  когато беше в 5-ти клас,  когато неговия татко,  който рядко си беше у дома по време на
детството му, изостави напълно семейството си.

Ренди имаше два основни спомени от баща си. Когато беше на 5 години, веднъж майка му и
баща му се караха през цялата вечер. Те го заключиха в стаята на брат му, който беше бебе, далече от
тяхната битка. Той стоеше край  детското креватче на Джими и слушаше как родителите му крещяха.
Гласовете им ставаха все по-силни. Тогава той чу  един трясък, приличащ на удряне по затворената
врата на стаята му. След друга размяна на крясъци между двамата, Ренди чу един раздиращ звук и
после силен тъп удар. Ренди внимателно отвори вратата и видя, че любимото му трикрако червено
столче е разбито на парчета, които бяха в краката му. Значи то беше ударило вратата. Другият звук
трябва да беше дошъл от ударът, който баща му беше нанесъл на майка му. Тя беше рухнала на пода в
средата на стаята, стенеше и жално плачеше. Ренди отиде, наведе се над нея и каза: „Тате е лош човек.
Не се тревожи, аз ще се грижа за теб.“

Другият спомен на Ренди от баща му беше от последният път, когато видя баща си. Тогава беше
на 10 години и майка му и мъжът, който скоро щеше да стане негов втори баща вече живееха заедно.
От неговият баща се очакваше, че поне веднъж месечно ще се грижи за Ренди и Джими. Но грижата
на бащата се състоеше в това да вземе децата, да ги отведе в къщата на баба им и да ги остави там.
Най-често  Джими  и  Ренди  не  виждаха  баща  си,  докато  не  дойдеше  определеното  време,  когато
трябваше да ги откара обратно в домът на майка им. Когато баща им се появяваше, най-често той
беше под въздействието на алкохола и наркотиците, и въобще нямаше никакво желание да си играе с
тях. През последната неделна вечер бащата на Ренди беше върнал децата у дома при майка им и
Редни й разказа как е протекъл неделният им ден. Това стана причина за сбиване между майката и
бащата, а след това и между баща им и бъдещият им втори баща. След като тримата възрастни се
изтощиха от своята свада, бащата на Ренди си замина. Докато Ренди стоеше зад мрежестата врата на
верандата и наблюдаваше как баща му заминава с колата си, баща му свали прозореца на колата и
изръмжа: „Утре ще ти се обадя.“ Ренди не чу повече нищо от баща си – докато не стана пълнолетен
мъж.

Когато  Ренди  пристигна  в  мястото,  където  живееше  баща  му,  нещата  не  тръгнаха  добре.
Използвайки методи от арсенала на „яростната терапия,“ баща му се опитваше да провокира Ренди да
даде израз гнева си чрез поредица от пиянски кавги. Ренди си замина оттам, за да не убие баща си.
Върна  се  обратно  в  Тенеси  и  нае  едно  легло  в  къща,  в  която  живееха  четирима  други
хомосексуалисти. В продължение на  18 месеца Ренди разполагаше само с една кушетка и един малък
килер. По време на този наклонен към единия борд живот на Ренди, един негов бивш колега, Брюс, го
покани да участва в домашно изучаване на Библията. Ренди си помисли, че Брюс беше благороден –
достатъчно благороден за  него  да  издържи един час  на  набожност  с  цел да постигне възможния
резултат. По това време Ренди носеше обеци на ушите си и русата му коса отпред стърчеше право
нагоре, а отзад, на темето беше дълга и закриваше врата му. Той очакваше, че другите участници в
изучаването на Библията ще го гледат неодобрително, което само щеше да потвърди мнението му, че
всички християни са лицемери.

Но се случи така, че участниците в изучаването на Библията приеха крещящият му външен вид
без усилие и веднага го направиха член на групата. За голяма негова изненада, те му подариха една
Библия и го помолиха да участва, когато му дойде редът в четенето на глас на една дълга глава. В края
на часа за изучаване,  когато една жена водеше заключителната молитва,  тя се обърна към Бога с
името „Абба,“ Ренди никога преди не беше чувал тази дума. Тя единствено му припомни за шведската
естрадна група „Абба“ от 1970-те. След края на изучаването той попита жената за тази дума и тя му
обясни,  че  на арамейски език „Абба“  означава  „баща“ и  че  това  е  вид обръщение,  което Исус  е
използвал, когато е учил учениците си да се молят с Господната молитва. Тя казала, че на английски
тази дума може да се преведе като „Тате.“ Никога преди Ренди не си помислял за Бога с такава обич.

Ренди посещаваше нередовно това изучаване на Библията, но в същото време продължаваше да
участва в гей събиранията. Той внимателно наблюдаваше поведението на семейните двойки по време
на изучаването на  Библията.  Преди това  той познаваше много малко хора,  които имаха  успешни
семейства,  но нито един от тях не беше близък на неговото семейство.  Видя,  че двойките,  които
участваха  в  изучаването  на  Библията  бяха  по-всестранно  развити,  по-контактни  и  отворени  към
другите хора, отколкото гей-двойките, които познаваше. В молитвите си те говореха за децата си, за
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нещата, които се случват на работното им място, за благотворителните организации в които участват.
Ренди видя в тези двойки задоволство, което никога не беше виждал преди – задоволство, което беше
в рязък контраст с отчаянието, с което се отличаваше живота на гей-двойките. Гей-приятелите му
винаги бяха изплашени и тъжни и цялата им самоличност беше свързана с тяхната хомосексуалност.
Гей-двойките,  които имаха дълготрайна връзка, продължаваха да се стремят към следващата веселба,
независимо дали това ще означава алкохол, наркотици, нови любовни връзки или намиране на начини
да идеализират собствената си връзка. Липсата на спокойствие, изолираността и  усещането да скука,
които са част от стилът на живот на гея  никога  не изчезват.  Сексуалните  срещи успокояват тези
усещания за известно време, само за да ги усилят за дълго време след това. Гей-приятелите на Ренди
приличаха на хора, които се опитват да утолят жаждата си, пиейки солена вода. 

Женените двойки, които идваха на изучаването на Библията, се допълваха взаимно по начин,
който беше невъзможен за гей-двойките. Наблюдавайки хетеросексуалните двойки, Ренди тръгна по
един път, който накрая го отведе до многобройни изненадващи откровения. Той започна да вярва, че
за  мъжът,  за  да бъде изцяло мъж или за  жената за  да бъде изцяло жена – той или тя трябва да
възприемат нещата по начин, който е различен от начинът на възприемане на другия пол. Това не
винаги означава, че двамата трябва да имат сексуална връзка, а може да се случи и в нормалните
приятелски отношения.  Ренди започна да разбира, че хомосексуалистите са привличани към други
мъже, защото самите те не се чувстват достатъчно мъже. Те гледат на другите мъже – а не на жените –
като на хора, които са същностно различни от самите тях, считат че те са „другият,“ което е една
илюзия и то много мощна илюзия. Хомосексуалистите търсят други мъже, за да допълват това, което
на  самите  тях  им  липсва.  Но  въпреки,  че  бяха  привличани  от  мъжествеността  на  другите,  те
същевременно се страхуваха от нея. Това създаваше в тях една двойнственост, която има склонността
да превръща хомосексуалните партньори в свръхкритични и дълбоко подозрителни един към друг.

В  хетеросексуалните  връзки  зависимостта  между половете  изважда  на  показ  отличителните
черти  на  всеки  пол.  При  тези  връзки  балансът  на  различните  наклонности  на  всеки  от  двамата
участници имат допълващ характер. Допълването на мъжа и жената въвежда съпругът и съпругата в
истинската драма на пола: създаването на друго човешко същество. Всяко дете е предназначено да
бъде буквално превъплъщение на обичта между съпругът и съпругата.

Ренди  чу  думите  на  един  от  приятелите  си,  че  раждането  на  децата  му  показало  какво  е
истинското  предназначение  на  секса.  Овалът  на  ханша  на  жена  му,  собствените  му  мускулести
рамене,  които  привличат  ръцете  на  жена  му,  удоволствията,  които  изпитвали  от  взаимното  си
докосване – това не беше нищо друго освен костюмиране, подреждане на сцената и на осветлението
за спектакълът, който придружава драмата. Интригата, която придаваше на драмата нейния съществен
смисъл,  се изразяваше в зачеването и раждането на дете.  Притежаването заедно на дете разкрива
истинската съзидателна сила на секса и неговата дълбока мистерия. Децата на приятелите на Ренди от
курса за изучаване на Библията насочвали двойката да стои далече от своите собствени егоистични
желания и ги принуждавали да се концентрират  в безкористно даване – ключът, както видяхме, за
живеенето на добрия живот и за създаването на жизнеспособна култура.

Ренди осъзнал,  че  хомосексуалните  връзки никога  няма да  осъществят  тази  насочена  навън
посока на любовта; хомосексуалността не отвежда нито един от двамата партньори да обича някой,
чийто пол носи със себе си същностни различия, някой, който наистина е „другият,“ а не самият ти
или тя. Хомосексуалността по природата си не насочва обичта на двойката към техните деца, тъй като
това  е  биологично  невъзможно.  Желанието  на  хомосексуалните  двойки  да  осиновяват  деца  е
доказателство  за  простата  човешка  нужда  да  бъдат  насочени  към  другите.  Те  знаят,  че  част  от
човешката  им  природа  може  да  бъде  задоволена  само  чрез  изживявания,  които  сексуалната  им
ориентация по природата си не допуска. По много начини хората, които страдат от привличането към
същия  пол,  установяват,  че  тяхната  сексуалност  ги  отвежда  до  манията  за  егото.  Например,
хомосексуални двойки често пъти хвалят външния си вид и подчертават всяко видимо нещо: модни
дрехи, прически или извайване на тялото. Но тъй като видимото никога не води до дълбочините на
създаването  на  потомство,  видимото  се  превръща  в  край  на  самото  себе  си,  което  прави
хомосексуалистите да са по-грижливи към себе си. Когато хомосексуалистите остаряват, мнозина от
тях отчаяно се стараят да възвърнат символично младостта си,  чрез любов с млади мъже.  Други
установяват,  че  не могат да понасят  представите за  себе  си,  които сами са  създали.  Сексуалната
въртележка сама се изхабява и те страдат от потиснатост, самота и отчаяние.

Като обобщение можем да кажем, че лишената от ред природа на хомосексуалността подхранва
гордостта, а на свой ред гордостта накрая прави жертвите си да са неспособни да понасят себе си.
Разбира се, много от тези истини дойдоха много по-късно при Ренди, но когато сравняваше живота на
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двойките от групата за изучаване на Библията с двойките на своите гей-приятели, той можа да види
истината: неговият живот нарушаваше природния ред и го изоставяше в отчаяние. Една вечер след
изучаването на Библията той се помоли: „Абба, помогни ми.“ Скоро след това една от неговите лели
чула  за  начинът,  по  който  живее  и  му  изпрати  един  билет  за  автобус  до  Далас.  Ренди  имаше
перспектива да започне работа в  кол-център на телемаркет и билетът за автобуса беше начинът, чрез
който леля му го окуражаваше да започне нов живот. За нещастие, в Далас имаше даже по-мощно, по-
многообразно и по-привлекателно гей-общество, отколкото в Нешвил и наркотиците бяха с по-добро
качество и по-изобилни.  Самият живот на Ренди скоро се оказа в опасност.

На 1.01.1992 Ренди се оказа сам в първият апартамент, който беше способен да си позволи да
наеме. Чувстваше се смазан от изпития алкохол и от различните наркотици предишната нощ, когато
успя да пропилее и последния цент, който имаше, включително и парите за наема за следващия месец.
След като отиде в тоалетната да повръща, той се погледна в огледалото. Косата му се беше спластила
на лицето му, кожата му беше посивяла. В главата си чу глас, който каза: „Ето, така ще изглеждаш,
когато умреш.“ Сърцето на Ренди заработи като лудо си от страх. Той падна на пода и започна да
пищи: „Защо? Защо? Защо?“ После изпадна в безсъзнание. 

Чрез  покана,  която му даде  един  приятел,  той  започна  да  посещава  един курс  наречен „12
стъпки.“ В началото не считаше, че се беше пристрастил, но след като чу историите на хората на тези
сбирки, които бяха толкова подобни на неговата история, той разбра, че беше пристрастен. Започна
„да изработва програмата,“ както казваха в този курс,  да признава, че е безсилен да се пребори с
пристрастеността си към наркотиците и алкохола и направи преброяване на всички хора, които беше
обидил, засегнал и наранил и видя цялата вреда, която беше причинил през годините. Третата стъпка
от програмата включваше намирането на  една по-висша сила. Инструкторите от курса бяха казали, че
„всяко нещо може да бъде по-висша сила за човека. Даже часовникът на стената може да бъде вашата
по-висша сила. Просто започнете да се молите и да търсите напътствие.“

Един ден Ренди се  прибираше от работа  с  колата  си  в  дома и се  намираше на централния
булевард в Далас, когато видя как слънцето се показа иззад високите върхове на един сребрист облак
и лъчите му заблестяха. Сърцето му се изпълни с неочаквана радост. Свидетелството на създанието
му  позволи  да  приеме  реалността  на  Божието  присъствие,  който  го  беше  създал.  Той  избра  да
повярва, че Бог го е обикнал, че има план за него и че иска да го насочи към нов живот. 

През следващата година Ренди престана да употребява наркотици и алкохол. Когато започва да
постъпва според истината, която знаеше, неговия разум и въображение започнаха да схващат още по-
големите реалности. „Търсете и ще  намерите“ -  тона е начинът по който работи добрият живот.
Накрая, чрез свидетелството на приятели, които го увериха, че Бог ще го приеме точно такъв, какъвто
беше, Ренди стана християнин. Скоро разбра,  че разстроената природа на хомосексуалността не е
това, което Бог е имал предвид. Ренди беше достатъчно свободен в мисленето си за да види, че Бог не
осъжда хомосексуалистите като хора; Бог само показва, че хомосексуалните действия са противни на
Неговия план. Когато разбра това, Ренди престане да счита себе си за гей. Той започна да се съветва и
се  включи  в  един  курс  за  „възстановяваща  терапия“  -  един  път  към  пренареждане  на  неговата
сексуалност. Като част от своето лечение той си  създаде несексуални приятелства с мъже. Започна да
посещава курс по фитнес, за да се почувства по-удобно в новата си кожа и да изяви своята природна
мъжественост. Тези мерки му помогнаха не само да възприеме себе си като мъж сред мъжете, но и да
гледа на жените като на хора от другия пол. Той скъса презрамките на престилката на матриархалното
семейство в което беше израсъл и зае полагащото му се място на зрял мъж.

Три години след като започна да търси нов начин за своя живот, Ренди гледаше телевизия, когато
една красива млада жена премина, танцувайки на екрана. Той я огледа по-внимателно – начинът, по
който косите й се развяваха, докато танцуваше, извивките на тялото й и тънката й талия. Установи, че
преглъщаше  трудно.  Шокиран  и  възхитен  си  каза:  „Значи  това  беше!“  Той  притежаваше  новата
способност – хетеросексуалността! 

Промяната на сексуалната ориентация на Ренди Томас се случи преди около 9 години. Както се
случва с всяко възстановяване от дълбоко вкоренения безпорядък, Ренди все още понякога имаше
изкушаващи моменти на сексуално привличане към други мъже. Но през този период основната му
грижа относно връзките с хората беше да намери жена, която да обикне и да се ожени за нея. Той
искаше да бъде баща. На Ренди му харесва да бъде „един от момчетата“ и да се чувства нормален. В
ежедневието си имаше свобода, която считаше, че преди никога не е имал. Промяната достигна и до
другите му взаимоотношения. Той в значителна степен подобри отношенията си с майка си и с втория
си баща. Разговорите с Ренди ясно показват защо хората, които страдат от привличане към хората от
същия  пол,  независимо  дали  са  мъже  или  жени,  считат,  че  осъждането  на  тяхното  поведение  е
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заплашително.  Те  често  пъти  са  били  жертви  на  насилие  като  деца,  живели  са  в  семействата  с
вбесяващо лоши взаимоотношения и са били обект на подигравки и презрение от връстниците си.

Животът на гей обещава одобрение, обич и внимание, което тези хора никога не са получавали
като деца. На тях им се струва, че живота на гей ще им предостави идентичност, която им е липсвала
през целия им живот, както и общество, чиято солидарност е изкована чрез удоволствието. Всеки
човек би се чувствал заплашен, ако всичко това му бъде отнето. Онези хора, които заведоха Ренди на
сцената в гей бара го бяха попитали: „Ти семейство ли си?“ Замислете се за момент над това. Колко
хаплив,  тревожещ и ироничен е  този въпрос.  „Ти семейство ли си?“  Въпросът е  свидетелство за
желанието за създаване на ред даже в обстановката на мрачната земя на хомосексуалността. 

Мнозинството  от  прямите  хора,  понеже  не  разбират  добре  хомосексуалността,  не  искат  на
товарят другите хора с товар, който е твърде труден за носене. Те знаят колко голямо е значението за
самите тях на сексуалният им живот и поради това са предпазливи да вземат отношение, което може
да бъде изтълкувано като осъждане на хора на безбрачие за цял живот. Затова нашата култура сега
говори за хомосексуалността така, все едно че това е стил на живот, че това е една от няколкото други
еднакво приемливи възможности, вместо да каже ясно, че това е нарушение на създадения ред.

Това е разбираема реакция, но всъщност това е реакция на съжаление, а не на истинска милост.
Истинската  милост  иска  да  даде  на  учениците  от  прогимназията  една  брошура,  която  обяснява
истинският произход на чувствата на привличане към противоположния пол. Истинската милост иска
да предпази съпрузите да не бият жените си и да ги изоставят на психологичните грижи на 5-годишно
дете като Ренди Томас. Истинската милост иска да покаже на жените тяхната истинска идентичност
като дълбоко обичани деца на Бога, с цел те да не пропуснат да запазват децата си от насилието на
съпрузите, които са насилници. Истинската милост иска да поддържа хетеросексуалните семейства и
жертвоготовната любов, която си сплотява. Истинската милост приема истината за създадения ред,
точно така, както направи Ренди Томас, когато гледаше женените двойки в неговия курс за изучаване
на  Библията  и  разбра,  че  неговият  живот  нарушава  реда  в  природата.  Съжалението  към
хомосексуалността само ще подкрепи установеното емоционално робство,  в което беше попаднал
Ренди Томас. 

В допълнение към  движението за узаконяване на хомосексуалния брак, сега ние виждаме това,
което така наречената „позитивна терапия“ въвежда в гимназиите в цялата ни страна. Тази терапия
учи младите хора, които имат влечение към хора от същия пол, да приемат хомосексуалния стил на
живот. Със всички тези начини ние поробваме младите хора в желанието си да подкрепяме лъжливата
гледна точка на лобито на хомосексуалистите за привличането на хората от същия пол. Младите хора
са  привличани  лесно  от  тази  голяма  лъжа,  вярвайки  на  плакатите,  на  които  пише:  „Сексуалната
ориентация е въпрос на личен избор! и „Хомосексуалността е нормално нещо!“

Накрая се оказва че компромисите,  които съжалението иска да направи не могат да работят,
защото съжалението не се стреми да стигне до дълбочините на истината.  Съжалението винаги се
превръща  в  жестокост  и  след  това  –  в  репресия.  Днешната  политическа  коректност  изисква  от
медиите постоянно да избягват да говорят за  хора като  Ренди Томас и за  едно цяло движение –
включително и за организации като „Международен изход“  (Коментар:  Exodus International е доброволна,
интерденоминационна организация на бивши хомосексуалисти, които искат да помагат на хората, желаещи да ограничат
хомосексуалните си желания. Основана е през 1976 и е съществувала до 2013. Въпреки че е официално е закрита, нейните
служители продължават да работят. В най-активните си години в нея са работили 250 доброволци в САЩ и други 150 – в
17  други  държави.  Развирала  е  дейността  си  основно  с  протестантски  и  евангелистки  деноминации.  Д.Пр.)  и
„Националната асоциация за изследване и лекуване на хомосексуалисти“ - създадена с цел да помага
на мъже и жени да се излекуват от привличането към хора от същия пол.  Културата се постави в
услуга на една унищожителна илюзия – да се живее в лъжа. Както ни учеше Хавел, ние не можем да
живеем в лъжа и в същото време да живеем добрия живот.

Християните вярват, че светът работи по начинът, по който работи, защото Бог го е проектирал
да бъде такъв, не изцяло, но в своето съвършенство, преди злото да засегне създанието, да причини
заболяване, както и личностните безредия като привличането между хората от един и същи пол. (Като
използвам изразът „личностно безредие“  аз не искам да кажа, че свободната воля не взема участие в
практикуването на хомосексуалността. Аз вярвам, че тя участва, както и във всеки друг грях.)  Бог е
създал полът, сексуалността и любовта. Той е създал мъжът за жената и жената за мъжът. Той е създал
института на брака в който мъжете и жените разбират отличителните особености на собствения си
пол,  докато  се  обединяват  в  по-голямо  допълващо  се  човечество.  Бог  е  планирал  това,  което  е
естествено и е красиво.

Добрият живот не може да бъде намерен в живеенето противно на реда в природата, колкото и
трудни да са неговите морални изисквания. Бог не е планирал хомосексуализма и животът на гея се
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превръща  в  тъжен  и  безплоден  опит  да  се  създаде  отново  хетеросексуалната  красота  и  щастие.
Добрият живот не може да бъде намерен в живеенето противно на реда в природата, колкото и трудни
да са неговите морални изисквания. Накрая тези изисквания са само път към освобождението – към
този вид нов живот, който е открил Ренди Томас.

Част 22

Дарът да различаваме правилното от грешното

Когато Ренди Томас стана юноша той се озова в една странна и в същото време ужасна дилема.
Той можеше да вижда очевидното – че мъжете и жените са създадени един за друг. Тази биологична
реалност беше подкрепена от множество становища на културата и от религиозните учения. От друга
страна, той се чувстваше сексуално привлечен към мъжете и повечето мнения на психолозите бяха,
както установи в брошурата за човешката сексуалност, че в това увлечение няма нищо лошо. Той
трябваше  просто  да  приеме своите  сексуални наклонности и  да  ги  задоволява.  Как  трябваше  да
разбере какво да прави? Кое беше правилно? Кое беше грешно?

Ужасяващата  природа  на  неговото  затруднение  го  затрудняваше  да  се  фокусира  в  нейната
странност – начинът по който тя участваше в централната мистерия на човешкото състояние:  как
различаваме  правилното  от  грешното.  Докато  получаваше  противоречащи  си  съобщения  от
различните източници, Ренди трябваше да реши чия версия за реалността ще приеме. Някои от тези
източници трябваше да са прави, други трябваше да грешат, а неговият живот зависеше от този избор.
Замислете се за Ренди на 13 години. Какво трябва да направи? Колко ужасен е този въпрос, но от
друга страна, колко чудесен е той. Да знаем как да разбираме света и указанията, които той ни дава –
това,  което трябва да  правим – това знание превръща живота,  образно казано,  в парче от торта.
Истинското ужасяващо нещо е да бъдем без указания – да бъдем изгубени.

Разбира се, никой не обича да му бъде казвано какво да прави. Ние не харесване настояването на
майките  ни,  че  „ние  трябва“;  ние  не  ценим високо  страшните  предупреждения,  които  ни  казват
проповедниците: „Ти не трябва.“ Ние питаме: „Кой казва това?“ Но религиозната ни природа престава
да крещи, когато живота ни е подложен на риск и ние имаме усещането, че съдбата ни зависи от
избора, който трябва да направим.

Както научил Ренди Томас, ние можем да знаем кое е правилно и е истина. Създаденият ред ни
дава насока, с цел да можем да живеем в рамките на ограниченията на физическата и биологичната
реалност. Това е освобождаващата основа на истинския морал. Етиката (Коментар: Етиката е наука за
нравствеността, за морала, за почтеност и за високи духовни качества. Д.Пр) не произлиза от случайните
заповеди  на  авторитетни  личности;  моралът  е  предмет  на  усета,  който  светът  си  създава  чрез
качествата  на  своя  проект.  Наречете  го  космическа  архитектура,  ако  ви  харесва.  Ученият  Нийл
Плантинга нарича с думата „мъдрост“ това разпознаване на правилният ред в живота. Мъдростта се
изразява в намирането на истината за това какво е живота, кое е това нещо, което прави света да
работи и как трябва да живеем ние, за да сме в хармония с този ред. В началото на прекрасната си
книга: „Не по  начинът, по който е замислено да бъде : Смелостта на греха,“ Плантинга илюстрира
гледната си точка с една сцена от филма „Великият каньон.“ Главното действащо лице, един адвокат
(ролята е изпълнявана от Кевин Клайн), в желанието си да стигне по-бързо до дома си след един
баскетболен  мач,  напуска  задръстването  на  трафика  на  магистралите  и  се  опитва  да  мине  по
странични пътища. Бързо разбира, че се е изгубил, а скоро след това открива, че е вкарал луксозната
си кола „Лексус“ в една от най-опасните зони на града. И тогава започва кошмарът. Колата му спира
поради някаква техническа повреда. Адвокатът звъни за сервизна помощ, но преди тя да пристигне,
една  група  млади,  особено  агресивно  гледащи  юноши  обкръжават  колата  му  и  започнали  да  го
заплашват.  Адвокатът  изглежда  безпомощен  и  хванат  в  капан  в  колата  си.  Тогава,  подобно  на
кавалерията,  която  се  спуска  надолу  от  хълма  в  някой  стар  „уестърн,“  пристига  една  кола  за
превозване на повредени коли. Нейният шофьор (ролята е изпълнявана от Дани Гловър) излиза навън,
за да натовари колата. Юношите протестират, защото шофьорът на колата е развали садистичната им
забава.  Шофьорът  дръпва  водачът  на  групата  настрани  и  му казва  твърдо:  „Човече,  светът  не  е
замислен да работи така. Може би ти не знаеш, но това не е начинът, по който светът е проектиран да
работи. От мен се очаква да си върша работата, без да ви питам, ако мога. А това „конте“ - говорейки
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за  адвоката – се  очаква да е  в  състояние да чака в колата  си,  без  вие да го ограбите.  Всичко се
предполага, че трябва да е различно от това, което се случва тук.“ Плантинга описва този шофьор на
камион като „наследник на Св. Августин,“ чийто анализи за „начинът, по който се предполага да бъде,
но  не  е,“  се  срещат  във  всяка  книга  по  теология.  Според  християнското  разбиране,  светът  е
проектиран по определен начин, който съобщава на всеки от нас едно усещане за начинът, по който
нещата трябва да са бъдат; но освен това християнската вяра ни учи, че светът не е такъв, какъвто се
предполага да е, поради влиянието на греха. Великият съвременен философ Етиен Гилсон твърди, че
тази способност да знаем как работи света и как ние трябва да се припасваме към него, т.е. - нашата
способност да правим отговорни избори, в хармония с редът в природата – е това, което отделя хората
от другите животни. Гилсон твърди, „че моралът в основата си е нормалност; защото когато едно
разумно същество постъпва или да се държи неразумно или противно на начинът, по който разумът
ни нарежда да постъпваме или да се държим, това не означава, че това същество е животно, а че  то е
животински човек, което е по-лошо.“

Никой друг в сегашната епоха не е обяснил по-ясно от К. С. Луис темата за нашата способност
да знаем моралния ред в природата. Луис пише, че точно така, както нашите тела са управлявани от
законът за  гравитацията  и  всички организми са  управлявани от  биологичните  закони,  по  същият
начин хората са управлявани от един закон – моралният закон. Той казва, че единствената разлика е в
това,  че  отделният човек има правото да се  подчини на този закон или да не се  подчини . Което
разбира се е точно същото, което е казал и шофьорът на камиона. Според Луис, „Хората знаят закона
на природата; но те го нарушават. Тези два факта са фундаментът на цялото ясно мислене за нас и за
вселената  в  която  живеем.“  Луис  твърди,  че  през  своята  история  хората  са  възприели  едно
общоприето  морално  учение,  което  се  спазвало  от  египтяните,  вавилонците,  индусите,  гърците,
римляните – от всяка цивилизация, която познаваме. Всички закони и обичаи, въпреки че в тях има
значителни различия, в основата си са в съгласие относно онези неща, които могат да бъдат наречени
„важните принципи.“ Луис предлага: „Знаете ли за някоя държава, в която хората са били почитани
заради това, че те са избягали от полесражението или в която човек се гордее с това, че е измамил
всички хора, които са се отнасяли най-добре към него? Луис казва, че даже децата разбират и знаят
моралния закон. Един ученик ще каже ядосано на друго дете: „Ти ми взе линията.“ Днес детето може
би ще каже: „Ти ми взе моят „Game boy.”  (Коментар: видеоигра на фирмата  Nintendo.  Д.Пр.) Другото дете
никога не би отговорило: „Всичко е наред. Ако искам да взема твоя „Game boy,”  тогава той е мой.“
Другото дете казва: „Не съм го вземал.“ И двете деца приемат представата, че е неправилно да се
вземат неща, които принадлежат на друго дете.

Въпреки че Луис е писал преди постмодерната епоха, той е предвидил какво ще означава това и
казва: „Някои хора казват, че представата, че има Закон на природата или закон за доброто държание,
които са били известни на всички хора, е погрешна, защото различните цивилизации имат различен
морал.“ Но той казва: „Това не е вярно. Моралният закон е наричан „Закон на природата,“ защото
хората са считали, че всеки човек по рождение знае този закон и не е нужно той да бъде обучаван за
него.  Накратко казано, моралният закон е очевиден. Това не означава, че всеки човек през цялото
време  се  подчинява  на  моралния  закон  или  както  го  е  казал  Луис,  че  хората  винаги  правилно
използват своите таблици за умножение. Но както е и при таблиците за умножение, винаги има един
правилен отговор.

Аз често съм приравнявал природния закон със здравия разум. Проява на здрав разум ли е, че ако
поставите ръката си над пламъка, той ще ви изгори? Разбира се. Освен това, дали е проява на здрав
разум,  че  е  неправилно да поставяте ръката на някой друг  над пламък? Разбира се,  че  е.  Децата
разбират това, както е забелязал Луис, а и аз съм откривал, че е така. Когато говоря пред млади хора,
аз неизменно ги питам дали има такова нещо като абсолютна морална истина. Най-общо казано, само
няколко студенти вдигат ръка в знак на съгласие – и то с колебание. Тогава използвам една стара
илюстрация, която според мен пръв е забелязал известния философ Франсис Шейфър. Питам младите
хора какво биха направили, ако отидат на един пълен с хора ъгъл на улица, където трафикът на колите
профучават в двете направления и видят, че там стои една стара жена, която носи в ръката си пазарска
чанта и изглежда,  че е объркана.  Те имат да избират от три варианти.  Първият е да помогнат на
жената да прекоси улицата. Вторият е да не й обърнат внимание. А третият е да я бутнат да влезе в
трафика между колите. След това питам студентите дали знаят, кой от трите варианта е правилният.
Сред всеобщо кикотене, всички вдигат ръце. И разбира се, те казват, че не знаят, дали в днешния свят
има човек, който ще каже, че има абсолютна морална истина – това звучи толкова нетолерантно – но
те  вярват,  че  бутането  на  обърканата  жена  в  трафика  между  профучаващите  коли  е  абсолютно
погрешно. Радостно е да наблюдаваме начинът, по който децата възприемат новата идея. 
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Възрастните хора, даже убедените защитници на постмодернизма, също знаят това. Една случка
в живота на моя приятел Джордж  Вийгъл, виден теолог-католик и историк, илюстрира това. Вийгъл
участвал като гост в едно радио шоу. Домакинята на предаването била либерална феминистка, както и
другата гостенка в шоуто. Обсъждали всякакви въпроси.  Когато възникнал спор относно въпроса за
моралната истина, двете жени заели непреклонната позиция, че такова нещо няма. След това едната
от тях отправила предизвикателство към Вийкъл: „Можете ли да ни дадете един пример за абсолютна
морална истина, с която всеки човек ще се съгласи?“ В момент на вдъхновение Вийгъл отговорил:
„Да.  Изнасилването  на  жени  е  неправилно.“Настъпила  неловка  тишина,  след  което  водещата  на
предаването сменила темата.

Често пъти ние откриваме интуитивно моралния закон чрез емоциите си. Съвременният учен
Ф.Н. Букли пише, че  ние притежаваме вродено „отвращение към лъжците.“ Това не е  резултат от
някакъв разумен анализ. Това е интуиция. Той казва, че често пъти „чувствата на досада и отвращение
ни  снабдяват  с  полезни  спиращи  правила,  които  незабавно  ни  спестяват  разорителни  умствени
размишления.“ С това той иска да ни каже, че на нас ни е противно това, което е погрешно и сме
привличани от онова, което е правилно и вярно. Но дали тези чувства винаги ни насочват правилно е
съвсем друга работа. 

Най-обобщеният  човешки  опит  показва,  че  ние  наистина  разпознаваме  правилното  от
неправилното. Защитникът на абсолютния морален закон Грег Каукл често казва на слушателите си,
че знае една безспорна истина за тях. Хората започват да проявяват любопитство. Тогава той казва:
„Всички  вие  се  чувствате  виновни.“  До  ден  днешен  никой  не  е  опровергал  тази  негова  истина.
Човешката  съвест  потвърждава  това,  което  проф.  Д.  Бидзисцевски  от  Тексаският  университета  в
Остин нарича „истина, която не може да бъде непозната.“ Съвестта, знаенето, че сме направили нещо
неправилно и грешно, често ни прави да се чувстваме неудобно – и това умишлено е направено да
бъде така – защото ние наистина знаем, че е можело да направим и нещо по-добро.

Точно това е имал предвид апостол Павел в писмото си до младата църква в Рим. Говорейки за
неевреите, той казал, че законът е написан в сърцата им (виж Рим.2:15) и че съвестите им периодично
ги обвиняват и защитават.  Кой от нас не е бил обвиняван или защитаван от собствената си съвест?
Предполагам, единствено социопатът.  Щяхме ли да се чувстваме виновни, ако не мислехме, че сме
направили нещо нередно? Приковаващият вниманието ни роман „Тихият американец“ от Греам Гриин
проследява историята на един британски журналист  във  Виетнам.  Мъжът,  истински негодник,  се
самозаблуждавал, вярвайки в собственото си морално превъзходство, защото разбирал политическата
ситуация по-добре от повечето други хора. Оказва се, че този човек е без никаква съвест. Близо до
края на историята журналистът  организира да бъде убит съперникът му за спечелване сърцето на
любовницата му.  В края на романа журналиста получава всичко,  което е  искал – голяма заплата,
алкохол, наркотици и жената, заради което е извършил убийство. Но той е нещастен. В последните
изречения от тази история той признава: „Иска ми се да съществуваше някой, на когото бих могъл да
кажа, че съжалявам.” 

 Част от голямата лъжа в нашето общество е, че чувството за виновност ни дава невярна насока
за  поведението.  Психолозите,  които  са  последователи  на  Зигмунд  Фройд  и  се  занимават  с
изследването на умственото здраве ни казват, че чувството за вината не е добро нещо и всъщност е
нарушена функция, която се нуждае от лечение. Ние отказваме да приемем, че чувството за виновност
е нормална последица от някакво злодеяние, защото ако направим това, ще се окаже, че ще трябва да
приемем реалността на съществуването на морален закон и на човешкия грях – неща, които никога не
са признавани в учтива или политически коректна компания в наши дни. Поради това културата ни,
намираща се под влиянието на  прочутата телевизионна звезда Опра Гейл Уйнфри казва, че ако се
чувствате виновен, идете и се лекувайте при д-р Фил. Но лечението може да ни помогне само още по-
ясно да осъзнаем нашите дилеми. Самото лечение не дава трайни отговори. Днес хората по-често се
нуждаят не от лечение, а от разкаяние и прошка.

Простата истина е,  че  вие не можете да живеете добрия живот,  ако нямате съвест,  която ни
обвинява  и  ни  насочва.  Познавам  стотици  хора,  които  са  се  опитвали  да  заглушат  съвестта  си
(Коментар: В един филм големият български актьор Георги Русев казва: „Имам съвест, но не я употребявам
често. Д.Пр.), но никога не съм видял човек, който да е успял да направи това. Самият опит, самото
отхвърляне на чувството за виновност, което Фройд казва, че е нарушена функция на мозъка, води
неизбежно до ненормално функциониращ и злочест живот, отличаващ се с постоянното състояние на
опровергаване. Поради това екзистенциалистът Алберт Камю казал, че „грях без наличието на Бог е
абсурд.“  Това е самата същност на либерализма: Човекът отрича греха, отрича Бога; животът
неизбежно е абсурд. Запомнете, че мъдростта означава да се приспособяваме към начинът, по който
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работи света. Нийл Плантинга твърди, че да се върви против реалността е глупост и безумие. Това
прилича на рендосване на дърво перпендикулярно на жилките му (Коментар: което е много по-трудно и

качеството на работата е много лошо. Д.Пр.) или на плюене срещу вятъра – абсурд. Едно от местата, където
най-драматично съм се срещал с реалността на чувството за виновност и с работата на съвестта са
затворите. Срещал съм буквално хиляди затворници, които са дълбоко обзети от тяхното чувство за
вина. Те започват да се чувстват свободни когато разберат, че е нужно да признаят своя грях и своето
престъпление. Има една забележителна история за мъж на средна възраст, който бил щастливо женен
и имал семейство. Имал работа, притежавал собствен дом и изглеждало, че е на върха на щастието.
Обаче  след  като  станал  християнин,  той  не  можел  повече  да  живее  с  чувството  за  своята  вина.
Отлетял до  град  Канзас,  явил се  пред местния  прокурор  и признал за  едно убийство,  което бил
извършил преди 20 години – убийство, за извършването на което той никога не бил обвинен.  Днес
този  мъж  се  намира  в  затвора  в  Канзас,  лишен  от  миналия  си  успешен  живот,  но  в  мир  със
собствената си съвест. Вие не можете да живеете добрия живот, ако нямате съвест.

Безброй пъти съм срещал закоравели затворници, с татуировки по цялото си мускулесто тяло,
най-големите хулигани в затворническото помещение, които се пречупват и започват да плачат като
бебета,  когато осъзнаят,  че  техните грехове могат да бъдат опростени.  Те знаят,  че  са извършили
някакво зло, така както знаем и всички ние. 

Правилното  и  грешното  не  са  абстрактни  понятия.  Те  са  човешката  реалност.  Знанието  за
правилното и грешното е вътре в нас и в най-скришното място на сърцето си ние знаем кога сме се
провалили.  Аз  вярвам,  че  това  вродено  чувство  за  правилното  и  грешното  е  толкова  дълбоко
вкоренено в нас, че даже когато отричаме, че то съществува, поведението ни е такова, все едно, че то
съществува.  Можем да не харесваме, че нашата съвест ни заповядва, но всички ние се стремим към
целта, към която ни подтиква съвестта – справедливостта. Спомням си, че веднъж возех в колата си
един  човек,  която  беше  убеден  скептик  и  сам  казваше,  че  е  атеист.  Когато  наближихме  едно
кръстовище, една кола мина на червен сигнал на светофара и се насочи точно срещу нас. Само защото
имах  много  добри  спирачки,  аз  едва  успях  да  избегна  една  сериозна  катастрофа.  Приятелят  ми
започна  да  размахва  юмрук  към  другия  шофьор  и  крещеше:  „Някой  ден  ти  ще  си  получиш
заслуженото!“ Аз му казах, че това което казва, всъщност е твърдение, което е много странно, когато е
произнасяно от атеист. Ако един атеист наистина вярва, че няма Бог и че вселената е просто жестока,
несправедлива  и  безцелна,  той  трябва  да  обясни  откъде  получава  представата  за  справедливо  и
несправедливо. (Коментар: Юристи са ми казвали, че в нашата Конституция и в законите ни почти не се употребява
думата „справедливост.“ Може би това е една от причините да живеем в толкова несправедлива държава? Английската
дума  justice  означава  справедливост,  правосъдие.  В  България  имаме  Министерство  на  правосъдието,  но  нямаме
справедливост. Д.Пр.) Ако не съществува чувство за справедливост или за правилното и грешното, ако
няма стандарт за поведение, ако няма всеобщ съдия във вселената, защо очакваш, че злосторникът
„ще си получи заслуженото“? Как въобще ти ще знаеш, че те са злосторници? Приятелят ми искаше
да има Бог, в когото той не вярва, с цел да може този Бог да раздава онова, което само Бог накрая
може да предостави: справедливост.

Вроденото ни чувство за справедливост, че един ден хората ще се изправят пред съдията и ще
получат това, което заслужават, изцяло подкопава позицията на атеистите. Ние притежаваме вродено
чувство за наличието на трайни стандарти. Когато някои ни измамва или се възползва от нашата
работа, ние се ядосваме така, както се ядоса моят приятел в колата. Когато бях млад, обичах да чета
един вестникарски комикс,  наречен „Трябва  да  има  някакъв закон.“  Действащите  лица  в комикса
постоянно се оплакваха от нарушенията на другите и кулминационната фраза в разговора им винаги
беше, че трябва да има някакъв закон против такива неща. Идеята беше, че трябва да има закон, който
да ни казва какъв е стандарта и кои правила трябва да бъдат спазвани, а ако някой не ги спазва, накрая
той ще трябва да си плати за това. Всеки човек ще трябва да получи това, което той или тя заслужава
и да бъде наказан - в това е смисълът на справедливостта. Всяка религиозна система на света вярва в
това.

Тази идея за справедливостта и осъждането, за правилното и грешното е вкоренена вътре в нас.
Тя не е резултат от някакво пренесено суеверие от една по-ранна непросветена епоха. За нас тази
представа е реална.  Разговаряйте с жертвите на което и да е престъпление и ще видите хора, които
страстно  желаят  да  видят,  че  за  престъплението  е  отмъстено.  Те  искат  да  видят,  че  везната  на
справедливостта, която е била наклонена против тях, накрая е уравновесена. На това вродено чувство
се  дължи огромната  популярност  на  филми като „Мръсникът Хари,  планинецът“  и класическият
западен уестърн „Пълнолуние.“ Ние гладуваме да видим, че на несправедливостта е даден отпор и че
тя е наказана.  От къде идва това чувство за справедливост? То трябва да идва от Бога, който ни е
създал; то не може да идва от нищото или от безцелната и случайна вселена. 
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Нека да обобщим становището, което разгледахме до сега в тази част от стремежа ни да намерим
истината,  с  цел  да  живеем добрия  живот.  Св.  Августин  е  казал:  „Дълбоко вътре  в  човека  живее
истината.“ Аз вярвам в това. Ние можем да знаем истината. Можем да видим ясното доказателство за
проект във вселената и редът в природата, чиито природни закони са ненарушими. Добрият живот се
намира в осъзнаването на това и в приспособяването на поведението ни според тези изисквания.
Следователно,  редът  в  природата  има  морално  измерение,  което  е  обективно  (Коментар:  Т.е.
независещо от нас. Д.Пр.) и то маркира душите ни. Нашите съвести ни обвиняват до такава степен, че
даже  най-убедените  постмодернисти  знаят,  че  изнасилването  на  жена  е  грешно  нещо.  Редът  в
природата има морално измерение, което е обективно и то маркира душите ни.

След като приеме идеята за създаденият ред, за света, който е създаден според проект и с някакво
намерение, за свят, който идва от Създател, тогава някои други неща идват във фокуса на нашето
внимание и ние откриваме, че редът в природата ни дава основните съставни части на добрия живот.
Сред тях са справедливостта и освобождаването на морала, както вече видяхме. Вие можете да се
бунтувате  против  получаването  на  тези  дарове  от  Създателят,  но  вие  не  можете  сами  да  си  ги
скалъпите, както ще видим в следващите глави на книгата. За сравнение, тези, които отворят очите си
за техния Създател, получават най-добрите неща в живота в пълна мяра.

Част 23

Красотата: белег за Божията грижа

Това е историята на премиерите на две от най-прочутите музикални композиции на 20-я век.
Едната  се  е  състояла  през  лятото  на  1952  в  изобилно  озелененият  Уудсток,  Ню  Йорк,  където
спокойните хълмове на планините Катскил се спускат в тесни долини, напоявани от реки, в които има
пъстърви. Другата премиера се е състояла по времето на една мъчителна зима по време на война, в
една гранична област между Германия и Полша, известна с името Силезия. 

На американският концерт са присъствали предимно професионални музиканти от Нюйоркската
филхармония, които са били там на почивка. На концерта в Силезия са присъствали френски и полски
войници, пленени от германските войски скоро след началото на Втората световна война. 

И двете нови композиции са написани от музиканти, които са били, по много различен начин,
задълбочени мислители. И двете дължат вдъхновението си на религиозни стремления. Нито една от
тях не говори директно за времето и мястото на тяхното композиране, но въпреки това всяка от тях е
създадена да бъде символ на своя свят.

Военнопленическият лагер в Силезия, петък, 15.01.1941
Зимният концерт в Силезия започнал в 18:00 в барака 27В на Лагер  VIIIA.  В този германски

лагер имало между 20000 и  30000 военнопленници,  повечето от  които били настанени в  бараки,
разположени  близо  до  работните  им  места.  В  тези  отдалечени  бараки  военнопленниците  били
принуждавани да секат дървета и да правят тухли. Тези от тях, които се помещавали в ограденият с
бодлива тел Лагер VIIIA се занимавали с готвене, почистване, пране и други домакински работи за
германските администратори. Германците обичали музиката и поставяли всички пленени музиканти в
барака 27В, за да се занимават с музика, за което им разпределяли по-голямо количество въглища за
отопление. Лагерът бил място на извънредни лишения. При избухването на войната германците не
очаквали,  че ще пленят  толкова много хора  за  толкова кратко време.  На  затворниците  не  давали
никакъв хляб. Те оцелявали, хранейки се ежедневно с една порция рядка супа и две порции мазнина,
които имали претенцията да бъдат сирене. Даже онези, които наскоро били пленени, изгубили зъбите
си вследствие на тази диета. Хората били разстрелвани даже за кражбата на 3 картофа.

Барака 27В, „концертната зала“ на лагера, играела ролята на „небе“ в сравнение със свирепата
монотонност на лагера. Всеки петъчна вечер музикантите изнасяли класически концерти, след тях
имало  затворнически  театрални  представления  и  по-леки  музикални  ревюта.  Публиката   се
наслаждавала  на  произведения  от  Бах,  Брамс  и  Бетовен,  изпълнявани  от  четирима  изтъкнати
музиканти:  пианистът  Оливър  Месиън,  кларнетистът  Хенри  Акока,  челистът  Етиен  Паскиер  и
цигуларят Джин Ле Булер. И четиримата са били обучавани в най-престижния френски музикален
институт – Парижката консерватория. 

Оливър Месиън вече бил известен като водещия композитор от своето поколение. Поради това



129

неговите колеги в затвора били разбираемо любопитни, когато чули, че една негова нова композиция –
голяма част от която той бил написал в лагера – ще бъде изпълнена по време на редовния концерт в
петък вечерта. Това щяло да бъде творба за камерна музика, наречена „Квартет за края на времето.“
Предполагало  се,  че  музиката  ще  бъде  неразбираема  за  тях,  но  другарите  на  Месиън  в
военнопленическия  лагер  били  толкова  развълнувани  за  това  изпълнение,  че  помолили  да  бъде
разрешено и на военнопленници от външните бараки да присъстват. 

Освен  това  те  настояли  на  поставените  под  карантина  военнопленници,  които  очаквали
репатриране –  германците ежедневно изпращали хиляди военнопленници обратно във Франция  –
също да им бъде позволено да присъстват. Германският комендант, мислейки за използва концерта за
пропагандни цели, разрешил по този  случай да се отпечата програма за концерта.

Публиката се събрала, преминавайки през снежните преспи от бараките извън лагера под конвоя
на въоръжена охрана, свършвайки набързо кухненските си задължения или напускайки тълпите, която
се събирали около печките в бараките, в които горели въглища. Загърнати с най-дебелите възможни
дрехи, за да се защитят от ледения студ, те се натъпкали в барака 27В. Германските длъжностни лица
също били там и седели пред импровизираната сцена. Присъствали и голям брой пленени френски
свещеници.  Пъстра  тълпата,  състояща  се  от  бивши  университетски  професори  и  обикновени
работници, от различни обществени класи, религии и от различни националности се събрала да чуе
музиката, която Месиън е чувал във фантазията си по време на своето пленничество. 

Уудсток, Ню Йорк, 29.08.1952
Професионални  музиканти  и  други  хора,  които  били  във  ваканция,  присъствали  на

американската  премиера,  която  се  състояла  в  Концертната  зала  Маверик,  проведена  по  време  на
благотворителна вечеря в полза на Фонда за подпомагане на артистите.  Мъжете били облечени в
модните  жълтеникаво  кафяви  ризи  за  онова  време  с  къси  ръкави  и  два  джоба  и  били  обути  с
мокасини. Косите на жените били повдигнати нагоре със забрадки и носели дамски три-четвърти
панталони, а прасците на краката им лъщели от слънчевото изгаряне и от лосиона.  Концертната зала
Маверик,  един „музикален параклис“, построена от Херви Уайт през 1916, е приличаща на хамбар
дървена сграда, намираща се в непосредствена близост до околните гори. Над всяка от нейните 4
портални врати с готически арки се издига триъгълен корниз със 6 прозорци с цветни стъкла. Стените
са боядисани в цвят „слонова кост“ и са оребрени с трупи, които достигат до покрива от борови
дъски. Този музикален параклис излъчва аромата на дъжд,  на слънце, на прах и на резониращите
метали, от които са направени много от ударните музикални инструменти на сцената.

Публиката  знаела,  че  те  ще  слушат  предимно  атонални  или  нехармонични  музикални
произведения, доминирани от ритми, които никой традиционалист не би приел. С това се отличавали
творбите  на  композиторите  Мортън Фридман,  Ърл Браун  и  Джон Кейдж.  Публиката  била  смела,
защото хората си мислели, че разбират всички обичайни правила, които щели да бъдат нарушени. Във
вестниците вече имало много статии за тези композитори, особено за Кейдж. Той би прочут заради
изобретяването на „подготвеното пиано“ -  обикновено пиано се превръщало в ударен инструмент
чрез  поставянето  на  механични  ограничения  на  струните.  Подготвеното  пиано  на  Кейдж бухало,
бумтяло,  тракало и щракало непредсказуемо,  даже когато  едни и  същи клавиши били натискани.
Какво ли криел Кейдж в ръкава си? 

Преди концерта в военнопленическият лагер  VIIIA,  композиторът Оливър Месиън се изправил
със своята зелена затворническа униформа пред публиката, състояща се от 400 затворници. Въпреки
че косата му започнала да оредява и темето му се виждало, тя се къдрела по краищата. Носел очила с
кръгли стъкла и дебели черни рамки, а очите му гледали пронизително. Бузите му били изгубили
обичайната си кръглолика пълнота, но носът му си останал месест, устните – дебели, но посинели от
студа. Приличал на Арлекин – тревожен клоун. Но в краткото си изказване той допуснал наличието на
нова власт. Казал на публиката си, че е получил вдъхновението за написването на „Квартет за края на
времето“ от книгата „Откровение“ от Новия Завет и прочел конкретния текст: „И видях друг силен
ангел, който слизаше от небето, облечен в облак: над главата му имаше дъга, лицето му беше като
слънцето и краката му – като огнени стълбове...стъпи с десния си крак в морето, а с левия – на
земята...и стоящ в морето и на земята, издигна десницата си към небето и се закле в Живеещият
до вечни векове...казвайки, „Няма да има повече време, а в дните, през които седмият ангел свири с
тръбата си, ще бъде изпълнена тайната на Бога.“ (Откр.10: 1-7 – мой превод). 

Месиън казал, че музиката му е духовна и че тя е израз на неговата католическа вяра. Той се
надявал,  че  неговият  „Квартет  за  края  на  времето“  ще  приближи  слушателите  по-близо  до
присъствието на вечността, което е сред тях. Първото движение на квартета, (Коментар: „движение“ -
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раздел  от  класическа  музикална  композиция,  който  от  своя  страна  се  състои  от  3  части:  изложение,
развитие и заключение. Д.Пр) „Литургия за яснотата“ се опитва да улови случващото се в промеждутъка
от  3  до  4  часа  сутринта,  когато  се  събуждат  първите  птички.  Публиката  му  щяла  да  чуе
импровизацията на славей, който възхвалява изгрева на слънцето. Месиън казал: „За мен викът на
птицата преобразува хармоничната тишина на небето.“ След като казал това, той седнал пред едно
старо,  неакордирано  обикновено  пиано  и  погледнал  към  кларнетиста  Хенри  Акока,  който  бил
алжирец, а всъщност, без знанието на германците, бил евреин. Присвитите, скрити под сянката на
надвисналите му вежди очи на Хенри, разположени близо до дългият му и широк нос, го правели да
прилича на язовец. Но въпреки това той бил толкова пълен с оптимизъм, чар и живот, че жените
считали, че той е смел и елегантен. Той се усмихнал на публиката и веднага привлякъл вниманието й.
После  вдигнал  кларнета  си  и  започнал  да  свири.  Славеят  запял.  Това,  което  чула  публиката  не
приличала на нищо, което дотогава били чували. „Квартетът“ на  Месиън бил структуриран повече
като поема, а не като  обичайна камерна музика. Нямало доминираща мелодия. Всяко движение имало
„подпис“ или характерно развитие на хармонизирани акорди. Музиката продължавала като игриво
размишление, като отварянето на прозорци за да влезе вътре вечната музика, която винаги присъства,
но въпреки това,  по друг  начин остана нечута.  Имитациите на пеенето на птички,  които Месиън
използвал в първото движение на пиесата били породени от неразбираемите и повтарящи се случки в
неговия живот. За краткото време, през което бил войник, той направил така, че периодът, през който е
на пост да съвпада с часовете, когато тъмнината се превръща в зора. Той обичал начинът, по който
птиците започват да пеят; първо едно колебливо надзъртане в нощта, последвано след малко от друго,
после още по-бързо от следващо, докато гласовете на птиците започнат да се сдружават с първите
лъчи на зората. Птиците пеят, за да приветстват слънцето, да съобщят своите планове за предстоящия
ден  и  да  постигнат  съгласие  относно  очакващите  ги  задачи.  После  те  отлитат  надалеч  в  тихата
ранната сутрин, докато слънцето се изкачва нагоре и започва да свети по-силно. Месиън се радвал от
начинът, по който оркестъра на света се настройвал всяка сутрин.

Във второто движение ангелът от Апокалипсиса обявява краят на времето със странна хармония.
Музиката  изглежда,  че  напомняла  на  затворниците  за  мястото,  където  те  никога  не  са  били,  но
въпреки това не могат да забравят – може би за небето.  След това идвало редът на едно дълго и
протяжно  соло  на  кларнета,  показвайки  какво  означава  да  бъдеш  подчинен  на  монотонността  -
„бездните“ на времето, което затворниците познавали толкова добре. После идвал редът на „Възхвала
на вечността на Исус,“ една сложна християнска коледна песен.  Челото обявявало, че се е случило
нещо велико, нещо чудесно, нещо близко и скъпо – идването на вечността в историята чрез Исус. 

Тогава дошъл редът на катастрофалните събития. Имало ужас – какъвто човек може да усети в
присъствието на ангели. Тогава се върнала характерната тема за второто движение. Множествата от
ангели  отивали  да  воюват.  Скоростта  на  музиката  се  ускорявала  докато,  подобно  на  спиците  на
въртящо се колело, музиката изглежда, че замлъкнала. Преломът – краят на времето – бил достигнат и
всичките  четири инструменти започнали да  свирят  едновременно един заключителен хармоничен
акорд.

Последното  движение,  неописуемо  красиво,  било  Месиъновата  възхвала  на  безсмъртието  на
Исус. Тук цигулката повела другите музиканти в една трогателна песен. Земното – сутришната песен
на птичките, която поздравлявала зората и небесното – призоваващия ужаса ангел – се обединили,
така като Бебето от рождествената песен се възнася при Отца и човечеството приема божественото
чрез  обръщането си към Бога.  Гласът  на цигулката  се  извисява все  по-високо и  по-високо,  за  да
достигне до финалната примиряваща нота.

Въпреки,  че  малцина  били чували нещо,  което може да е  имало някаква далечна  прилика  с
„Квартета за края на времето,“ публиката в  барака 27В останала абсолютно безмълвна през почти
едночасовото изпълнение. Когато то свършило, тишината продължила още няколко секунди, преди да
се  чуят  няколко   колебливи  ръкопляскания,  които  прераснали  в  невъздържани  поздравления  и
възхвала. Поляци, французи, германци, както врагове, така и приятели, накарали студената барака да
се отърси от студа под въздействие на тяхното горещо одобрение. Най-често употребяваната дума
като  оценка  на  изпълнението  била  думата  „свръхестествено.“  За  дълбочината  на  реакцията  на
публиката в този момент може да се съди по нейните реакции години по-късно. 

Когато Александър Лисчевски, един от присъствалите там полските военнопленници чул същата
музика,  години по-късно в къщата на свой приятел,  той се разплакал.  Отнело му време,  за  да си
спомни името на нейния композитор. Обяснил на своя домакин, английският музиколог Чарлз Бодмън
Реи, че е присъствал на премиерата на „Квартета“ и на неговото свръхестествено раждане.

След  като  съм  прочел  много  разкази  за  събитието,  на  мен  ми  харесва  да  си  представям
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разговорите, които би трябвало да са водили затворниците помежду си. Представете си как трима
французи, чиито зъби вече се клатели, същата нощ са били отвеждани под охрана в тяхната барака,
която се е намирала извън лагера. Джийн казва: „Това изпълнение беше много добро, но какво беше
то?“ Джилбърт казва: „Не прочете ли обясненията относно Писанието? И защо е използвана песента
на славея?“ Джийн казва: „Не разбрах какво беше цялото това гърчене на кларинета. Емил, ти разбра
ли нещо? Очите ти бяха затворени. Молеше ли се?“ В началото Емил не казва нищо. „Да не беше
отнесен с ангела на небето?“ Емил погледна Джийн с края на очите си. „Не бях в състояние да се
моля. Кой може да се моли на такова място? Аз мислех.“ „За какво?“ - попита Джилбърт. „За краят.
Мислех за това как се събуждам някоя неделя сутринта край жена ми. Слънчевите лъчи влизат през
прозореца.  Топло е,  Аз съм с нея.“ Джийн казва:  „Това би било да си като на небето,  или почти
толкова.“ Джилбърт казва: „Мен самият това изпълнение ме накара да се почувствам свободен. Това
приличаше на акт на отмъщение заради нашето пленяване. Джийн казва: „Да, на моменти трябва да
призная, че и аз се улавях, че вярвам в един по-добър свят.“

Месиън упражнил силно влияние върху челиста Етиен Паскиер, който престанал да бъде отявлен
атеист и отворил разума си за Бога. Той написал следното посвещение на обратната страна на своето
копие от програмата: „Лагерът в Горлиц...барака 27В, нашият театър...Отвън, нощ, сняг, мизерия...Тук,
чудо...“Квартетът за  края на времето“ ни отнесе в  чудната Райска градина,  издигайки ни от тази
отвратителна земя. Неизмеримо ти благодаря, скъпи Оливър Месиън, ти си поет на вечната чистота.“

В Уудсток бележките в програмата обявили, че премиерата на композицията, наречена 4' 33" (4
минути и 30 секунди) ще бъде след композициите на Браун и Фелдман. Когато дошъл този момент,
един млад пианист,  Дейвид Тюдор, седнал зад огромното пиано в Маверик.  Критиците казват,  че
Тюдор бил толкова умел в свиренето на трудните партитури на експериментиращите композитори, че
можел да изсвири звуците от дъвченето на стафида в плодова торта. Докато Тюдор се подготвял да
започне,  майката  на  Джон  Кейдж  прошепнала  на  една  своя  приятелка,  че  това,  което  щяло  да
последва, би могло да бъде считано, че е „нещо като молитва.“ За изпълнението на първото движение,
Тюдор повдигнал капака на клавишите и чакал с пръсти, поставени над клавишите. Той изчакал да
настъпи точният момент, посочен в партитурата. После, без въобще да докосне нито един клавиш, той
затворил капака на пианото за първото движение. След това почакал за един миг. За второто движение
той още веднъж отворил капака на пианото. После отново, след изминаване на определеното време в
партитурата той го затворил,  без да е  изсвирил нито една нота.  Третото движение започнало със
същото отваряне на капака и завършило със същото затваряне, при абсолютна тишина. Изпълнението
продължило точно 4 минути и 30 секунди, както било неговото име. Тази творба на Кейдж ядосала
много от музикантите и от другите хора в публиката. Един от присъствалите, Питър Йетс, написал:
„Публиката беше подготвена, че ще бъде шокирана, но не и че ще бъде изумена.“

От всичко, което прочетох за този случай, разговорът с Кейдж би трябвало да е бил подобен на
този: „Кейдж, какво беше това? Какви са тези 4 минути и 30 секунди? Дали това би трябвало да бъде
възприемано като  някаква  шега?“  „Съвсем не.“  „Но  пианистът  не  изсвири  нищо.  Тишината  не  е
музика!“ Кейдж попитал:  „Тишина ли беше?“ „Даже не е пианисимо, ако пианистът въобще не е
докосвал клавишите!“ „Вие какво чухте?“ „Нищо!“ Ставайки смел, Кейдж може би е казал: „Но не
това чух аз.  Това,  което чух аз беше звукът на вятър в дърветата в първото движение.  Звукът на
възхитителен дъжд във второто движение.  А за  финалът чух едно много интересно мърморене в
тълпата.“ „Кейдж, това бяха звуци, а не музика.“ „А има ли някаква разлика?“

Роден  през  1912,  Джон  Кейдж  бил  син  на  изобретател  в  областта  на  електрическото
инженерство. Тъй като бил надарено дете, Кейдж започнал да свири на пиано на 9 годишна възраст и
веднага  започнал  да  изучава  оригинални  класически  партитури  в  сбирката  на  Обществената
библиотека в Лос Анджелис. Ранната му амбиция била да върви по пътя на баба си в служението в
Методистката  епископална  църква,  но  той  изоставил  тази  цел,  след  като  на  16-годишна  възраст
отишъл да учи в колежа Помона. След като прекарал там 2 години, Кейдж напуснал редовното си
обучение и прекарал 1 година във Франция, където изучавал рисуване, архитектура и музика, като
вземал  уроци  при  Лазар  Леви,  изтъкнат  преподавател  н  Парижката  консерватория.  През  1931  се
върнал в Лос Анджелис и живеел в дома на родителите си в Пасифик Палисейдс. Кейдж се опитвал да
се издържа, като давал уроци по писане, рисуване и композиране. Когато дошло времето да изнася
лекции за композиторите от 20-я век той разбрал, че не знае нищо за един от най-добрите – Арнолд
Шьонберг. Поради това намери един познавач на творчеството му, Ричард Булиг и го помолил да му
обясни творчеството на Шьонберг. След като Булинг му дал уроци по композиране, Кейдж решил да
посвети живота си на музиката. 

През 1934 Кейдж се учил при самият Шьонберг и през това време се сблъскал със своята голяма
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музикална  неспособност  –  той  не  притежавал  усещането  за  хармония.  Поради  тази  причина
Шьонберг съвсем не окуражавал своя предан ученик.  Но той разбрал таланта на младия човек. По-
късно той казал на критикът Питър Йетс, че Кейдж „не е композитор, я е гениален изобретател .“
Понеже  нямал  усета  за  хармония,  Кейдж започнал  да  композира  музика  за  ударни  инструменти.
Изобретил си свой музикални инструменти от такива неща като барабани за автомобилни спирачки и
капачки на осите на автомобилните колела. През 1938 изобретил „подготвеното пиано.“

Ранните произведения на Кейдж били посветени на премахването на различието между музиката
и звуците от ежедневния живот. Разривът в брака на Кейдж го мотивирало да направи религиозно
изследване. Започнал да посещава лекции на Д.Т. Сузуки, един от изтъкнатите пропагандатори на Зен
будизма.  Кейдж скоро разбрал, че целта на музиката е да подтикне публиката да пригоди живота си
към  реалността,  такава  каквато  тя  е.  Той  получил  вдъхновение  от  твърдението  на  индийският
философ Аманда Коомарашвами, че изкуството „трябва да подражава на природата в нейния начин на
действие.“ Музиката на Кейдж трябвало да изостави стремежът към самоизявата – в която между
другото Кейдж не бил добър – и да накара хората „да се събудят за самия живот,“ който живеели.
Кейдж вярвал, че артистът трябва да подражава на природата в онова, което той вярвал, че е нейния
случаен характер. От този момент нататък дейността на Кейдж се фокусирала в изобретяването на
начини за да провали всяко нещо, което може да го накара да композира – всяка мисъл, всяко чувство,
всяко нещо. Както пише критикът Калвин Томкинс: „Всичките му усилия са насочени към трудния
процес на освобождаване от собствените му вкусове, въображение, спомени и идеи, с цел той да е в
способен на  „позволи на звуците да бъдат звуци.“  Скулпторът Ричард Липолд по подобен начин
отбелязал: „Джон притежава най-брилянтният интелект в сравнение с всеки човек, който някога съм
срещал и през годините тай се опитваше да се отърве от този интелект. Веднъж той ми каза: „Ричард,
ти имаш красим ум, но е време да се освободиш от него.“ Кейдж считал, че е намерил перфектният
метод за постигане на своите цели, когато открил Ай Чинг – древната китайска „книга на промените.“
Според  диаграмите  и  хексаграмите  на  тази  книга,  хвърлянето  на  снопче  стъбла  от  бял  равнец
предоставя метод за композиране, без да сте в състояние да контролирате резултатът. Така се появили
„Музиката  на  промените“  и  други  случайни  композиции  на  Кейдж.  Кейдж  установил,  че
композирането на музика на подражанието на онова, което той си представял като случайна проява на
природата е по-голям проблем, отколкото си мислел че е. Всъщност, той не можал да намери начин да
направи това и това разбира се довело до  4 минути и 30 секунди – до тишината.  В 4' 33" музиката
станала каквото и да са шумове, които се чуват през това време.

Като музика,  творбата  на  Кейдж няма никаква стойност,  но като философия тя  е  интересна,
въпреки  че  е  дълбоко  погрешна.  Внезапният  жест  на  господарят  Зен  („Какъв  е  звукът  от  едно
ръкопляскане?“) означава да научим гледната точка на ученика на Зен. Възприетата от Кейдж гледна
точка на Зен будизма е една покана да примирим себе си със света такъв, какъвто е – да изоставим
навиците, надеждите и желанията си, да се откажем от илюзията на свободата и от желанието си за
справедливост. Това е  опит да се приеме, че светът е изцяло чужд на копнежите на човешкото сърце.
Според собствените му думи, Кейдж се превръщал в нещо като „фундаменталистки протестантски
проповедник,“ когато разгласявал тези будистки учения.

Въпросът  е:  „Дали  копнежите  на  сърцето  са  чиста  илюзия?  Дали  са  илюзия  и  образите  на
въображението и използването на разума? Длъжни ли сме да се примирим с представата, че светът е
случаен?“ Психоаналитикът Адам Филипс ни разказва следната история за Кейдж. Той присъствал на
един концерт на друг композитор, който в бележките в програмата на концерта казал, че се надява, че
музиката му ще намали страданието в света. След концерта Кейдж казал на своя приятел, че музиката
му харесала, но мразел бележките. Той не считал, че в света има твърде голямо страдание. Той вярвал,
че „количеството на страданието в света е просто толкова голямо, колкото трябва да е.“  Колкото и
жестоки, и лишени от чувствителност да са забележките на Кейдж, те са в хармония с будизма на
Кейдж и с позицията на постмодернизма. Ако светът е плод на хаоса и се връща към един неописуем
хаос,  тогава  не  би  трябвало  да  има  твърде  голямо  или  твърде  малко  количество  страдание:
страданието просто съществува. Но си представете, че Кейдж беше казал това на военнопленниците в
барака 27В. Имало ли е „правилното количество страдание“ във военнопленическият лагер, в който е
бил Месиън?

Кое е това нещо, което прави композицията на Месиън толкова различна от композицията на
Кейдж? Оливър Месиън твърдял,  че  той на  практика  бил роден,  за  да  вярва  в  Христос.  Още от
времето, когато бил малко момче, неговата майка, поетеса и неговият баща – учител по английски и
преводач на Шекспир, му четели приказките на Ханс Кристиян Андерсен и пиесите на Шекспир.
Постепенно  Месиън  започнал  да  открива  как  надеждите  и  мечтите,  които  всички  приказки
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изобразяват  –  техния  копнеж  за  справедливост  и  свобода  –  чрез  вярата  били  вземани  и  били
превръщани в реалност. Въпреки, че Шекспир ги наричал с името „превъзходни приказки,“  Месиън
установил, че християнството е много по-тайнствено и пълно с чудеса. По-късно в живота си той
казвал в интервюта си, че е открил една проста разлика между историите които обичал като дете и
християнската вяра: християнството е истина. Месиън казал: „Първата идея, която исках да изразя...е
съществуването на истини в католическата вяра...Това е първата отличителна черта на моята работа,
най-възвишената и без никакво съмнение най-полезната, най-ценната, вероятно единствената, заради
която няма да съжалявам в часът на моята смърт.“ Можем да видим в „Квартет за края на времето“
толкова много от темите, които ние сме откривали в собственото си търсене на истината. Първата
тема е присъствието на ред в природата. Синигерът, който пее в музиката на Месиън и слънцето,
което изгрява са неразривно свързани – някой може да каже и в мелодията – помежду си.  Това е
проектът на природата, според който е създадена вселена, в която животът на малките създания е
направен  да  е  възможен  чрез  астрономическата  връзка  на  земята  със  слънцето.  Зад  този  ред  в
природата  се  намира  Самият  Бог,  който  не  пребивава  във  времето,  а  е  Господарят  на  времето.
Вечността и времето се срещат помежду си в Божието „изпразване от Себе си,“ за да дойде между нас
като едно бебе – човекът, който умира, за да живее отново. Това, което Месиън е схванал толкова
чудесно, е разбирането на времето и вечността, което е тайната на красотата –  защото красотата е
Божията слава, сияеща в създанието. Не можем ли да видим и да живеем в тази слава? 

Разказах ви историите за тези два световни премиери, на „Квартет за края на времето“ от Месиън
и на 4' 33" от Кейдж, защото те перфектно отразяват двете противоположни системи от вярвания за
света, в който живеем днес. За Кейдж просветлението се състои в това да примирим себе си с една
случайна вселена. В рязък контраст с тази гледна точка към света, музиката на Месиън отразява едно
дълбоко разбиране на реда в природата и как този ред произлиза на своя Създател.  Месиън приема
красотата на света. Даже намирайки се в нацисткия военнопленически лагер, той можал да види как
Божията слава сияе в създанието.

Днес много малко хора гледат на красотата като на израз на създанието.  Мнозина казват,  че
„красотата е в окото на гледащият“ или че „красотата е въпрос на вкус.“ Те считат, че когато хората
кажат,  че нещо е  красиво,  означава само че  то им доставя  наслада.  Но такива  оценки винаги са
единствено мнението на конкретния човек. Обаче за християнинът и за класическият ум, красотата не
е въпрос на лична преценка и изкуството не е просто израз на вътрешния свят на художника или
артиста.  Красотата, както и добротата и истината, са част от реалността; красотата е от съществена
важност за създадения ред, тя е неразделна съставна част от света, в който живеем.

Причината, поради която един човек оценява, че едно нещо е красиво, а друг човек не е съгласен
с  тази  оценка  е,  че  различните  хора  са  повече  или  по-малко  способни  да  възприемат  красотата.
Оценките на някои хора за красотата са по-точни. Това може би е представа, с която много хора не са
съгласни; но въпреки това, тя е вярна. Красотата не зависи от субективната оценка.

Християнската  гледна  точка  за  красотата  се  основава  в  теорията  на  произхода  –  как  е  бил
създаден света.  Бог е  създал свят,  който отразява и прави видима Неговата идентичност,  не само
Неговия невъобразим гений, но и Неговата величественост – Неговата красота. Гледайки само редът и
красотата  на  създанието,  древните  гърци  са  разбирали,  че  истината,  красотата  и  добротата  са
неразривно свързани. Това разбиране е било уловено мощно от теологът Ханс Урс фон Балтазар:
„Наличието на самата красота изисква най-малкото толкова голяма смелост и решимост да се прави
истина и доброта, и тя няма да си позволи да бъде разделена...от нейните две сестри.“

Бог е създал свят, който отразява Неговата идентичност, не само Неговия невъобразим гений, но
и Неговата величественост – Неговата красота. 

Красотата  на  света  ни  съобщава  за  Божията  любов  към  нас.  Той  е  създал  вселена,  в  която
изгряването  и  залязването  на  слънцето,  образът  на  бледата  луна  в  нощното  небе  и  мощта  на
бързащите  облаци  ще  ни  вдъхновяват  ежедневно.  Той  е  създал  свят,  в  който  ние  можем  да  се
наслаждаваме  на  една  поляна  от  жълти нарциси,  да  бъдем  преследвани  от  рева  на  лъва  и  да  се
удивляваме  на  изумителните  маскировъчни  способности  на  хамелеона.  В  стихотворението  си
„Тигърът,“ поетът Уилям Блейк съзира Божията ръка зад красотата на Неговото творение:  „Тигре!
Тигре! Ти гориш ярко / в гората през нощта. / Каква е тази безсмъртна ръка или око / които са създали
твоята страховита симетрия?“

Пътищата на Бога са далече отвъд и над нашите пътища, но въпреки това красотата на Неговото
творение ни показва Неговата обич към нас. Понеже вярвал, че красотата е знак за Божията грижа,
Оливър Месиън платил данък в своята музика на любимия Създател.  Публиката на Месиън била
много по-малко обучена от публиката на Кейдж в теорията на музиката, но въпреки това музиката на
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Месиън предала на другите военнопленници съобщението, че светът принадлежи на Бога, а не на
нацистите  и  че  всяка  човешка  надежда  има  законно  основание  в  Божието  царство.  Месиън  не
продавал евтино утешение или „изразяване на себе си.“ Кой от присъствалите военнопленници би се
интересувал от това? Той им съобщил истината,  която те имали нужда да чуят – истина,  която е
съществено важна за  добрия  живот – чрез  музиката.  Всички ние  интуитивно разбираме връзката
между красотата и истината. Попитайте юношите и даже по-малките деца дали могат да кажат каква е
разликата между доброто и лошото изкуство. 

Както вече  казах,  повечето  хора  не  са  сигурни  дали вярват  в  съществуването на  абсолютни
истини. Често пъти аз ги моля да си представят някоя картина, която им е харесва и те не могат да
откъснат погледа си от нея – може би някои от прочутите морски пейзажи на Д. В. Търнър, на който е
нарисувана ветроходна лодка, наклонена силно на едната страна под напора на вятъра, която плава в
морето. Това толкова прилича на реалността на живота, че вие почти можете да усетите движещата
сила на яхтата. Цветовете отведнъж стават воднисти, но въпреки това -  стряскащи. Аз питам младата
си публика: „Ако видите подобна картина, няма ли да кажете, че е красива?“ Те кимат потвърждаващо
с глава. После ги питам: „Ако днес отидете в Германия и видите изложба на части от човешки тела,
например някоя огромна фреска на стената, на която са нарисувани окачени части от човешки тела,
бихте ли казали, че това е  красиво?“ Повечето от присъстващите отговарят с отвращение на втория
ми въпрос. Аз потвърждавам това, което те си мислят: „Не, вие ще отговорите отрицателно, нали?
Всички кимат с глава.

Те схванаха какво им казах.  Има разлика между красиво и отвратително. Има абсолюти. Нещо
вътре в нас влиза в хармония с красотата.  Тя ни вдъхновява,  издига ни нагоре,  точно така,  както
музиката на  Месиън е издигнала военнопленниците в нацисткият лагер VIIIА през Втората световна
война. Влиянието на изкуствата е толкова могъщо, защото те комуникират директно с нашите емоции,
както и с нашия интелект, и стигат до сърцето и до неговите висши съображения. Студентите с които
разговарях щяха веднага да разберат разликата между Кейдж и Месиън – Кейдж е император, който е
гол, а Месиън е маестро на съзиданието, който описва някаква случка от гледната точка на вечността.

Докато изкуствата  сграбчват  мислите  и  проникват  във  въображението ни,  те  ни събуждат за
чудото на света и докосват емоциите ни. В най-добрият случай, изкуствата отразяват истината на
човешкото преживяване в неговата искрена цялостност.

Изкуствата посочват към онова, което се намира отвъд чисто човешкото, защото аз вярвам, че
източникът на красотата се намира отвъд човешкото, както ще видим това в следващата глава.

Част 24

Написано в сърцето

Дядото на баща ми, син на шведски имигранти, останал сирак като малко дете и бил отгледан в
едно сиропиталище в Бостън. Удивително е, че той сам се научил да свири на различни музикални
инструменти  и  вече  като  пораснал,  станал  известен  музикант  и  солист  на  корнет  в  Бостонският
симфоничен оркестър. За нещастие, ние двамата с баща ми сме отсъствали, когато са се предавали по
наследство тези музикални гени. Аз даже не мога да пея в църквата от страх, че пея фалшиво. Ако и
вие попадате в моята категория на музикалните „способности,“ може би ще се запитате защо включих
в тази книга обсъждането за Месиън и Кейдж. В края на краищата, това е книга, която търси истината
и откриването на добрия живот. Този разговор за интелигентната музика не ни ли отклонява от целта?
Но изкуствата не са просто някакво отклонение – точно това е което искам да ви кажа. Изкуствата ни
конфронтират с истината и я правят тя да стане ясна по един прочувствен начин.

Всъщност, способността ни да оценяваме красотата е в много голяма степен част от това, което
ни прави човеци. Нито един археолог не е открил пещера, обитавана от животни, в която да има
примитивните рисунки, които да приличат на рисунките, правени с овъглена пръчка от древните хора.
Животните просто не притежават такава способност.  Единствено хората постоянно се стремят да
изобразяват красотата в различни форми и по различни начини. Въпреки че животните и насекомите
могат да създават красота, те не правят това преднамерено. Само човешката личност може както да
създава,  така и да размишлява за значимостта на създаването.  Това е вярно не само за хората на
изкуството. Почти всеки вид работа, която можем да си представим включва в себе си елемент на
творчество,  независимо дали това,  което създаваме е вид услуга  – като например продаването на
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застраховка  или  ремонт  на  компютри,  или  пък  строим  къщи,  или  произвеждаме  коли,  или
проектираме бизнес системи. Както казахме по-рано, голяма част от задоволството от работата идва
от използването на нашите собствени творчески способности и виждайки творчеството на другите
хора,  ние започваме да оценяваме високо Божията творческа способност и Неговата грижа към нас,
която става видима чрез създаването на нашия красив свят.  Ние започваме да допускаме, че това,
което  казва  Библията,  че  ние,  хората,  сме  направени  по  Божия  образ,  че  нашите  собствени
способности да разсъждаваме и да си представяме, както и способността ни да обичаме безкористно,
са ни били дадени от Бог, който притежава тези качества в тяхното пълно и абсолютно съвършенство.
Бог, Създателят, ни е създал и ние да бъдем създатели.

Тъй като творческите способности и изкуствата извират от сърцевината на нашата човечност и
от начинът, по който тази човечност отразява кой е Бог, изкуствата притежават една невероятна сила
да ни събуждат за най-великите житейски въпроси и за отговорите на тези въпроси, които са вложени
вътре в нас. Когато размишляваме върху творчеството на  хората или на великият Проектант, ние сме
вълнувани мощно в самата сърцевина на нашето същество. 

Когато имам нужда от вдъхновение, понякога отивам да се разходя на плажа близо до дома ми в
Напелс, Флорида. Винаги се вълнувам от величието на океана. Близо до Мексиканския залив през
цялата година,  независимо дали има силен вятър или е  спокойно,  гледката  е  абсолютно красива.
Особено поразително красива е тя през лятото.  Когато слънцето залязва над залива на запад,   на
небето плуват пухкавите кълбести облаци с розови, сиви и сини отенъци на цветовете. Даже в дните,
когато съм претоварен, аз се възхищавам, удивлявам и получавам вдъхновение за работата си; тогава
проблемите  винаги  ми  се  струват  по-малко  плашещи.  Стоейки  на  плажа,  аз  се  солидаризирам  с
шотландският планинар В.Х. Мъри, който описал неизразимата си радост, когато гледал един огромен
планински  връх,  който  приличал  на  един  от  онези  „отлитащите  зървания  на  красотата,  за  която
всички хора, които я познават, са били заставяни да кажат, че това е истина.“

Бог, Създателят, е направил и ние да сме създатели. Великият философ Меритан (Коментар: 1882-
1973, прочут френски философ, католик. Д.Пр.) описва красотата като метафорична „стръв.“ Красотата
ни кара да разсъждаваме за нейния произход. От къде идва тя? Защо ни вълнува гледката на океана?
Защо красотата ни кара да бленуваме за нещо, което не сме изживявали, за нещо...нещо, което е по-
голямо от това, което знаем само от този живот? Писателят и ученият К.С. Луис казал, че ако усещаме
желание за нещо, което нито едно преживяване на този свят не може да ни задоволи, най-вероятното
обяснение е,  че  ние сме създадени за  друг  свят.  Красотата на света ни подтиква да питаме дали
„безсмъртната ръка или око,“ което е направило тигъра, е направило и самите нас. Питаме се дали
този Създател има цел за нас в този живот – и даже отвъд този живот. Красотата на Божият проект
говори за обещание. Такива въпроси могат да изглеждат странни за някои хора, но всяко проучване на
историята и литературата ни казва, че тези въпроси са универсални. Поради това ние не можем да
изживеем живота си, без да усетим това „небесно безпокойство,“ както го нарича Емануел Морниер.
Коментирайки гледната точка на Морниер, Лоренцо Албекет написал: „Наистина, това, което прави
живота ни наистина човешки е непрестанното задаване на въпроси към Тайнствеността, към „нещо
по-велико,“ независимо дали сме на 3 или на 90 години. Това задаване на въпроси ни позволява да
гледаме даже на ежедневните гледки със същото смайване и удивление, което изпитваме първия път,
когато ги видим и да държим сърцата си будени за света около нас.

Блез Паскал, (Коментар: 1623-1662 Д.Пр.) френският математик и философ е казал: „Сърцето си
има свои съображения, които разумът не знае.“ По този начин той ни казва, че целостта на нашата
човечност притежава силата да схваща истини, които далеч надвишават способността на разума ни да
ги разбере.  (Коментар: Поради това ние приемаме тези истини като аксиоми, които не се нуждаят от
доказване,  а  са  просто такива,  каквито са.  Д.Пр.)  Човешката ни природа включва в себе си нашите
емоции, интелект, интуиция, въображение, както и способността ни да пресмятаме. Имайки предвид
всичко, което съм казал против живеенето ни под ръководството на емоциите, аз не съм искал да
кажа, че емоциите ни не са важен водач към истината. Ако се оставим емоциите от началото до края
да ръководят живота ни, те ще ни подведат; но ако разглеждаме внимателно интуитивните си реакции,
понякога ще установяваме, че знаем много повече отколкото онова, което разбираме. 

Самото  задаване  на  въпросите  за  източникът  на  всички  неща,  включително  и  за  красотата,
увеличава правдоподобността, че наистина има нещо по-велико, т.е. - че има Бог. Нищо друго не може
да е автор на това чудо. През 18-я век Епископ Анселм от Кентербъри казал това в една молитва: „О,
Господи, ти си не само по-велик от това, което можем да си представим, но ти си по-голям от всичко,
което можем да си представим...Ако ти не беше такъв, тогава можеше да бъде измислено нещо по-
голямо от теб, но това е невъзможно.“
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На пръв поглед това прилича на разсъждения, които се въртят в един затворен кръг и единствено
доказват нуждата от такава идея да съществува. Но колониалният теолог Джон Едуардс погледнал на
това откъм другата му страна: „Небитието,  нищото – за това мечтаят спящите скали.“ Понеже не
можем  да  си  представим,  че  самите  ние  не  съществуваме,  ние  можем  да  сме  сигурни  както  в
съществуването на самите нас, така и на това Същество, което е по-голямо от всичко, което можем да
си  представим.  Това  се  нарича  „онтологично  доказателство“  и  колкото  повече  мислите  за  него,
толкова  по-високо  ще  оценявате  неговата  мъдрост.  (Коментар:  Според  един  философски  речник,
онтолигичните доказателства се  основават единствено на  анализи,  което  „по условие“ е  предварително
изискване  за  стигането  до  заключението,  че  Бог  съществува.  Първото  и  най-прочуто  онтологично
доказателство  е  предложено  от  Св.  Анселм  от  Кентербъри  през  11  век.   Той  твърди,  че  стига  до
заключението за наличието на Бога от идеята, че Бог е съществуващо същество, в сравнение с което ние не
можем да си представим друго, по-голямо от него същество. Св. Анселм разсъждавал, че ако представата за
такова по-голямо същество не може да съществува, тогава  съществуващото същество, в сравнение с
което не можем да си представим друго, по-голямо от него същество, наистина съществува. Нищо не
може да бъде по-голямо от същество, в сравнени с което по условие не можем да си представим друго по-
голямо същество. Следователно, същество, в сравнение с което не можем да си представим друго, по-
голямо същество – т.е. Бог – СЪЩЕСТВУВА. Д.Пр.)

Аз открих това в един момент от собствения си живот, когато бях очевидно нерелигиозен и само
формално считах, че съм християнин. Бях в едно езеро в Ню Хемпшир, където наех една 5-метрова
ветроходна лодка, за да уча двамата си сина на ветроходство. По време на едно от нашите пътувания
от единия бряг на езерото до другия, Кристиян, който тогава беше на 10 години, сграбчи платното и
беше толкова въодушевен от това, че е способен да управлява малката яхта, че очите му блестяха. Аз
бях на кърмата и държах руля. В начинът, по който синът ми изразяваше радостта си аз видях ново
откритие, когато той усети силата на вятъра в ръцете си. В този момент на незащитеност аз се улових,
че казвам: „Благодаря ти, Боже, че ми даде този син и че ни даваш този чудесен миг.“ След това
продължих да се моля и казах на Бога, че даже ако умра през утрешния ден, аз ще чувствам, че съм
изпълнил целта на живота си.

Когато осъзнах какво бях направил, аз бях слисан. Аз нямах никакво намерение да се опитвам да
говоря  на  Бога,  който и  да  беше Той –  дали Той въобще съществуваше и дали можеше да  бъде
опознат.  В интелектуално отношение аз не бях убеден в съществуването на Бога. Но трябваше да
призная, че просто бях завладян от чувството на благодарност заради това незабравимо преживяване
със синът ми Крис и имах нуждата да разговарям с някой – с Бога. Изглеждаше, че на едно ниво аз не
можех да си представя, че Бог не съществува. Но аз се отърсих от това преживяване.  Мислех си  ,    че
бях преживял много на брой стресови ситуации в живота си. Случваха се странни неща. Това, което
ме накара през този ден да говоря на Бога, беше едно изумително усещане за благодарност поради
невероятното и радостно преживяване. Открих, че чувството за благодарност е вградено във всеки от
нас така,  както е вградено и универсалното човешко усещане за  виновността.  Когато се събудите
сутрин, отваряте прозореца, усещате свежият утринен вятър и виждате как слънцето изгрява, не се ли
изпълвате с чувство на благодарност? Аз благодаря всеки ден, че съм жив, благодаря за чудесното
семейство, което имам и благодаря за това, че имам цел в живота си. Можете ли да си представите как
щяхте да се чувствате, ако нямахте тези неща? Ако в живота си нямахте нищо друго,  освен една
огромна пустота, защо щяхте да имате чувството за благодарност?

Аз имам приятел, който разговарял с един от своите колеги в бизнеса за християнската си вяра.
Колегата  му,  висш  ръководител  в  международна  корпорация,  бил  извънредно  добре  образован  и
притежавал  задълбочени  познания  и  интереси  в  икономиката  и  философията.  Приятелят  ми  се
опитвал да му обясни вярата си за съществуването на Бога и попитал колегата си какво си мисли за
живота.  Колегата  му казал,  че  изпитва  дълбока  благодарност  за  живота.  Когато приятелят  ми го
попитал на кого благодари, колегата му бил озадачен  Той признал, че не вярвал, че има някой, на
когото да благодари. Но приятелят ми настоявал: „Но тогава защо изпитваш чувство на благодарност?
Ти можеш да бъдеш благодарен единствено, ако има личност, на която си благодарен.“

Чувството  за  благодарността  е  вградено  във  всеки  един  от  нас  така,  както  и  всеки  човек
притежава  чувството  за  виновност.  В  този  момент  колегата  на  моя  приятел  му  казал:  „Това  е
причината,  поради която хората са създали представата за Бога.  Те трябва да притежават някакво
митологично  същество,  към  когото  да  могат  да   отправят  своите  благодарности.“  Разгледано
задълбочено,  това  твърдение  е  абсурдно.  Джеймс Райън  не  се  е  върнал при  надгробния  кръст  в
Нормандия, за да демонстрира благодарността си към някой, който той е създал в разума си. Капитан
Милер  наистина  е  спасил  живота  му.  Благодарност  без  наличието  на  някой  на  когото  да  бъдем
благодарни е безсмислена представа и никой не би създал Бог просто за да може да Му благодари.
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Ако няма Създател, тогава защо изпитваме чувство на благодарност?
Благодарността, която е изпитвал Джеймс Райън, благодарността, която изпитвах аз в онзи ден в

езерото, благодарността, която изпитваме всички ние в много случаи в живота си, включително и
бизнес партньорът на моя приятел, приема за даденост, че съществува някой, на когото ние трябва да
бъдем  благодарни.  Така  както  универсалната  характеристика  на  вината  ни  казва,  че  съществува
морален закон, по същият начин и универсалното усещане за благодарност ни отвежда да узнаем – по
начин, който може би единствено сърцето знае – че има източник на нашето съществуване  и този
източник  е  Бог.  Случката  с  моя  син  в  Ню  Хемпшир  беше  съвършената  демонстрация  на  това
познание, което е записано в сърцето на всеки от нас.

Универсалното преживяване на благодарността ни отвежда до познанието, че има източник на
нашето  съществуване  и  този  източник  е  Бог.  Ако  познаваме  реалността  на  красотата  и  на
благодарността  вътре  в  нас,  тогава  защо  ни  е  толкова  трудно  да  живеем  в  светлината  на  това
познание?

Защото всичко около нас продължава упорито да върви в противоположната посока. Плакатът ни
казва: „Няма истина.“ „Бог е мит.“ И нашата култура вярва в голямата лъжа. Отново ще кажа, че
това е великата нарушена функция на съвременния живот. Тази нарушена функция става още по-
очевидна, когато изследваме как мисленето на постмодернизма оказва влияние върху ежедневния ни
живот  чрез  своя  противоречаща  сама  на  себе  си  и  наистина  лишена  от  разум  природа.
Постмодернистите правят най-ужасни неща.

Част 25

Постмодернистите се възстановяват

В еди стар християнски химн на Ивън Портер се казва: „Птиците правят това, пчелите правят
това / даже обучените бълхи правят това. / Нека и ние да правим това, / нека се влюбваме.“ Но, уви, на
гигантските мечки „панда“ им е много трудно да се влюбват, което е една от основните причини те да
са близо до изчезване. По целия свят групи от активисти за защита на животни и зоолози участва в
едно огромно усилие, за да отдалечат от пропастта тази най-обичана, но сексуално безразлична мечка.

Центърът „Волонг“ за защита на гигантската панда, който се намира в югозападната китайска
провинция  Сичуан  има  ръководната  роля  в  това  усилие.  Учените  във  Волонг  са  установили,  че
заплахата за изчезването на пандите идва основно от самите тях, а не толкова от намаляващият им
брой. Те се хранят с бамбукови листа и стъбла, чиято недостатъчна хранителна полезност още повече
се намалява,  защото се преработва от хранителната система на пандите,  която по природата си е
месоядна. Групите от гигантски панди живеят далече една от друга и мъжките панди са прочути със
своята  непохватност  в  съблазняването  на  женските.  Женските  панди,  които  раждат  близнаци,  в
половината от случаите избират да хранят едно от двете новородени и оставят другото да умре от
глад. На практика пандите отглеждат даже по-малък брой от бебетата които раждат, макар и рядко.

Учените в китайският Център запазване и изследване на гигантската панда в природния резерват
Волонг са открили остроумни начини за да окуражават пандите да правят това, което те би трябвало
да правят по естествен начин. Когато Зоологическата градина в Сан Диего изпратили обратно в Китай
4-годишната женска панда Хуа Мей, служителите във Волонг подготвили за нея една серия от срещи
за опознаване с мъжки панди с надеждата, че Хуа Мей може да увеличи броя на пандите. Поради
това, че Хуа Мей била живяла през целия си живот в зоологическа градина, учените във Волонг се
притеснявали, че тя няма да знае как да живее на свобода. За да й помогнат да привикне с новата
обстановка, те решили да й предложат нещо, което може да бъде наречено порнофилми за панда.
Прожектирали  й  видеофилми  с  любовни  сцени  между  панди,  които  комедиантите  от  нощните
предавания биха нарекли с името „Пандониум“ или „Снимки на онова, което се случва зад зелените
бамбуци.“ През юни 2004 учените от Волонг гордо съобщиха, че Хуа Мей е бременна. В случай, че се
родели близнаци, те имали намерение да й подменят редовно бебета, докато пораснат достатъчно, за
да могат за бъдат хранене самостоятелно.

Разказвам ви тази история за животни поради две причини, които изваждат на показ заблудата на
постмодерното  мислене.  Първо,  натуралистите  –  хората,  които  вярват,  че  случайния  произход  на
вселената е всичко, с което разполагаме – не са  способни или не искат да постъпват в постоянна
хармония със собствените си вярвания.  Ако постъпваха съобразно вярванията си,  те  трябваше да
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позволят на  пандата да изчезне като животински вид, след като това е начинът, по който действа
естествения подбор, нали? Гигантската панда не означава нищо за биоразнообразието или за някоя
друга представа, която натуралистите използват, за да оправдаят своя неудобен алтруизъм.

Освен това историята с пандата показва, че Питър Сингър греши, когато казва, че хората не се
различават  от  животните.  Нашата  обич  и  загриженост  отличават  човешките  същества  от  всички
останали  същества.  Всъщност,  точно  тези  отличителни  черти  ни  превръщат  в  хора.  Ние  не
постъпваме въз основата на студените пресмятания на ползата,  за които се застъпва Сингър;  ние
постъпваме много по-великодушно в полза на земята и на нейните създания, все едно че на нас ни е
възложено да се грижим за тях. На практика като че ли е точно така, което доказва, че с оглед на
бъдещето на гигантската панда, книгата Битие в Библията е много по-приложима, отколкото книгата
„Произхода  на видовете“ на Дарвин.  Въпреки че твърдят, че няма разлика между хората и другите
животни, натуралистите се държат така, че всъщност такава разлика има. Това е само един от многото
примери за начинът, по който постмодернизмът противоречи сам на себе си.

Постмодернизмът може би е  бил изобретен от  Йоги Бера  (Коментар:  1925-2015,  един  от най-
прочутите бейзболисти на САЩ. Бил е играч, треньор и президент на най-добрите бейзболни отбори през
целия си живот. Легендарна личност, прочут е с „остроумните“ си сентенции. Д.Пр.) Постмодернизмът е
пълен с твърдения, подобни на сентенциите на Бера: „Никой вече не посещава този ресторант, защото
там  винаги  е  пълно  с  хора.“  Очевидните  самоопровергаващи  се  твърдения  на  постмодернизма
отвежда хората дотам, че те започват да изричат подобни абсурди. По-късно в тази глава ще прочетем
как един прочут архитект на постмодернизма отрича собственото си самоопровергаващо се учение.
Но  повечето  хора  живеят  в  голямата  лъжа  на  постмодернизма,  без  въобще да  осъзнават  как  той
подкопава тяхната собствена способност да разсъждават.  Веднъж репортер попитал колоритната и
понякога  експанзивна  членка  на  Конгреса  от  Калифорния  Максин  Уотърс  защо  е  участвала  в
демонстрация в защита на правото на аборт. Тя отговорила, че прави това, защото „майка ми нямаше
правото да прави аборт.“ И тя казала това съвсем убедено и недвусмислено.

Тогава защо не съумяваме за видим какво се крие зад всичко това? Ние загубихме способността
си да мислим логично и проницателно. Всяко нещо в нашата култура ни казва просто да възприемаме
онова, което ни казва всеки човек, без да го проверяваме. От нас се изисква да считаме, че гледната
точка  на  всеки  човек  е  правилна  и  да  вярваме,  че  няма  такова  нещо  като  истина  и  логична
съвместимост.  Тази представа се превърна в зла магия, която ни заплашва да вярваме, че всичко на
този свят е относително. Тази относителност оказва влияние върху всеки от нас. Всеки от нас, в една
или друга степен, е постмодернист, който се възстановява от тази заблуда. Постмодернизмът дълбоко
изкривява мисленето ни относно това, кои сме ние като хора. Например, направете проверка сам на
себе  си.  Доведете  тази  проверка  до  логичната  крайност  и  вие  ще  свършите  с  такива  лозунги  за
наемане на доброволци в армията, като лозунгът „Армия, състояща се от един човек.“ Когато за пръв
път чух,  че  „Армия,  състояща се  от  един човек“  е  новият  лозунг  за  набиране  на  доброволци за
армията, аз очаквах, че ще се появят толкова много карикатури, критични статии и вицове, посветени
на него, че армията ще стане за присмех. Но изглежда, че военните бяха проучили добре манталитета
на хората. Изумително е, че този лозунг беше харесан от хората. Предишният лозунг: „Бъди всичко,
което можеш да бъдеш“ беше насочен към самодоволството, а  лозунгът „Армия, състояща се от един
човек“ превърна и извършването на най-непрестижната дейност да звучи като доброволното желание
да станеш супер-герой.

Както научих по време на моята служба в морската пехота, армията не работи по този начин. Аз
обичах да бъда заедно с хората си навън, сред природата, обичах физическите предизвикателства и
дисциплината. Но най-много от всичко обичах общият дух, ентусиазмът, усещането за сплотеност на
екипа.  Независимо от това какъв случаен сбор от новобранци може да бъде са събран,  след като
веднъж те бъдат превърнати в бойна единица, всеки неин член изпитва чувство на солидарност, която
няма аналог в цивилния живот. И за това си има една проста причина. Армията не е бизнес, който
произвежда  джунджурии;  воюването  е  бизнес,  който  е  свързан  с  живота  и  смъртта,  и  в  него  се
изисква наличието на работа в екип. Като взводен командир аз се научих, че моят живот зависи от
подчинението на заповедите, които получавах от ротния командир и да съм сигурен, че подчинените
ми хора надолу по линията на подчинение изпълняват същата заповед. Военната дисциплина стига
само до там, докъдето е гарантирано изпълнението на заповедта. Като офицер, аз трябваше да спечеля
уважението на подчинените си. В основата на армията са връзките между офицерите и техните хора,
които трябва да остават здрави, когато бъдат поставени в екстремални условия – това е сродяване.

Тактиките за воюване изискват да се действа общо и координирано. Начинът, по който взводът
напредва  към позицията  на  врага  –  всичко  това  е  екипна  работа:  едно  отделение  от  13  бойци е
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залегнало и осигурява прикриващ огън за  друго отделение,  което напредва.  А в състава на всяко
отделение има огневи екипи, групи от по 4 човека, които командирът на отделението разполага по
същият начин: едната група напредва,  а другата прикрива напредващата група с прикриващ огън.
Армията се придвижва по бойното поле чрез сложно координиран начин.

По време на сражението войникът, с когото сте заедно един окоп, поема отговорност за 180° от
окръжността,  а  вие  поемате  отговорност за  другите  180°.  По време на  сражението вие и  вашият
другар буквално си пазите гърба един на друг.  Преди да участва във войната във Виетнам, Алън
Чамбърс, който е афро-американец, бил боец, който мразел белите хора. Но Виетнам сложил край на
неговия расизъм, защото неговият другар в окопа бил бял; двамата се свързали като една личност.
Иначе Алън щял да умре.  „Армия, състояща се от един човек“?  Това е някаква шега! Фактът,  че
нашето общество не можа да схване тази лъжа е доказателство, доколко сериозно сме всмукани в
голямата лъжа за най-висшият, независим от нищо индивид.

Едно нещо е да постъпиш в армията,  защото искаш да бъдеш армия от един човек и после,
разбира  се,  да  откриеш,  че  ти си  част  от една  общност,  която трябва да оперира по един много
специален начин. Това просто върви под прикритието на фалшивата реклама. Но съвсем друго нещо е
да  изградите  живота  си  върху  самоопровергаващи  се  представи,  които  могат  да  ви  отведат  до
вземането на грешни решения относно темите за живота и смъртта. Поради това е важно не само да
разбираме основните идеи, които стоят зад нещата, които чуваме и виждаме в нашето общество –
важно е да проникваме и ПРЕЗ тях, за да виждаме какво се крие там. Когато бъдат поставени под
достатъчно  силен  натиск,  хората  могат  да  бъдат  принудени  да  видят  липсата  на  здрав  разум  в
постмодернизма, както и факта, че той създава някакво безизходно положение, което понякога прави
живота да е непоносим.  (Коментар: Не сте ли забелязали, че по време на политически избори ние често
пъти се поставяни от политиците в положението да гласуваме за по-малкото зло или както казваме -“с
отвращение“ за някой кандидат, с цел да избегнем още по-лошия вариант. Мислите ли, че тези ситуации са
случайни? А дали пък те не са умишлено създавани, за да бъдем по-лесно манипулирани? Аз съм убеден, че това
се прави умишлено. Стигам до този извод, защото много често, да не кажа винаги, се получава така. Д.Пр.)

Вече видяхме в историята на Денис Козловски какво се случва, когато човек изостави цялата
етика в стремежа си да постигне лична изгода.  И неговата история е трагично обичайна и много
разпространена. Такива случаи повдигат въпросът: „По какъв начин общество, което е отхвърлило
всички твърдения на истината, може да поддържа етиката?“ Думата „етика“ произлиза от една гръцка
дума, която означава „устойчив, стабилен, твърд, траен, решителен и непоколебим.“ Етиката не се
променя. Но как можете да имате етика, когато няма никаква истина?

Преди 15 години един мой приятел подари 20 млн. долара на Бизнес училището в Харвард, за да
въведе обучение по етика.  Аз му казах, че си прахосва парите и че този Харвард, който вярва във
философската относителност, никога няма да е способен да обучава студентите на етика . По-късно
написах  една  статия  на  тази  тема,  която  предизвика  смайване  и  ужас  сред  приятелите  ми  в
Управителния  съвет  на  Харвард.  За  да  отговоря  на  техните  възражения,  аз  им предложих да  ми
изпратят учебната програма на този курс по етика.  Когато я прочетох, тя потвърди най-лошите ми
подозрения и аз написах още по-критична статия. Това мотивира Харвард да ме покани през 1991 да
произнеса една лекция, която озаглавих: „Защо Харвард не може да обучава по етика?“

Не си спомням някога да съм работил толкова упорито да написването на друга лекция. Проучих
всяко нещо, което можах да намеря, защото знаех, че ще бъда атакуван от възможно най-опитните
противници. Сърцето ми биеше учестено в денят, когато се изправих на катедрата и говорих пред
претъпканата полукръгла лекционна зала, където всички места бяха заети от студенти. Лекцията беше
пълно разочарование,  защото се оказа,  че никой не оспори това,  което казах;  никой не ми зададе
някакъв добър въпрос. Стигнах до заключението, че студентите не притежаваха достатъчно базови
познания за философията на морала, за да влязат в диспут с мен, което е най-тъжният от всички
възможни коментари. Тази покана от Харвард през годините беше последвана и от покани от други
университети, включително – от няколко от университетите от „Бръшляновата лига.“ (Коментар: В нея
влизат 8 от най-престижните университети в САЩ, които ежегодно попадат сред 20-те най-престижни
университети  в  света.  Д.Пр.).  През  последните  10  години  неотклонно  твърдях,  че  нито  един  от
прочутите  университети  в  САЩ,  с  изключение  на  шепа  християнски  семинарии  и  религиозни
университети,  са способни да обучават по етика.  Отново и отново някои мои приятели публично
заявяват  несъгласието  си  с  мен  и  твърдят,  че  тяхната  „Алма  матер“  или  университетът,  в
управителният съвет на който те участват, етиката се преподава по превъзходен начин. Аз неизменно
ги моля да ми изпратят програмата на това обучение и много бързо установявам, че тази програма
има много малко допирни черти с етиката и се занимава предимно с разнообразието или с околната
среда. Единственият стандарт в тези програми е придържането към догмата; всяка отклонение от нея
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може да доведе до затруднение, а това е опасно за бизнеса.
Тогава защо би трябвало да се изненадваме, когато хората ограбват  големите корпорации? Те са

били обучавани, че могат да правят всичко, което искат. Могат да избират какви да бъдат техните
собствени  ценности.  Достатъчно  е  просто  да  не  направят  нещо,  което  да  бъде  публикувано  във
вестниците.  (Мнозина  от  тях  пренебрегват  даже  това  единствено  ограничение.)  Нито  един  от
преподавателите  в  тези  университети  не  признава  задънената  улица  на  постмодернизма:  Ние
позволяваме  на  студентите  да  вземат  своите  собствени  решения  относно  истината,  а  после  се
изненадваме,  когато  те  измамват.  Никой,  освен  един  единствен  професор,  който  открих  в
университета Браун, в който се обучавах. Отидох там по случай 15-годишнината от дипломирането
ми, както и понеже бях поканен да изнеса една лекция там по случай започването на учебната година.
За моя голяма изненада в Браун  (Коментар: Този университет е част от „Бръшляновата лига.“ Д.Пр.),
който е крепост на политически коректният либерализъм, ми казаха, че харесват темата на лекцията,
която бях подготвил: „Защо университетите от „Бръшляновата лига“ не могат да обучават по етика?“.

Когато ме представи пред препълнената с хора голяма лекционна зала, професорът ме поздрави
сърдечно за идването ми и каза, че се интересува от темата на моята лекция. Каза, че той е преподавал
етика в Браун, а после каза на тълпата: „След като чуете лекцията на г-н Колсън, може  би вие ще
разберете защо аз трябваше да се откажа да преподавам етика.“ След това той седна.  Аз бях открил
един честен човек. 

Един от най-прочутите защитници на основната идея на постмодернизма – че ние създаваме
нашата собствена реалност – установи, че тази представа превърна собствения му живот в нещастен и
невъзможен за живеене. Този гигант на литературния свят беше бунтовник, който нямаше равен на
себе  си.  През  изминалите  50  години  книгите  му  бяха  използвани,  за  да  втълпяват
постмодернистичният начин на мислене на студентите в университетите. Но въпреки това, по средата
на кариерата си той беше принуден да направи обратен завой в разбиранията си и да се отрече от
многобройните си идеи, които представляваха улица без изход. Той се оказа в положението на човек,
който отхвърля илюзиите, които го бяха направили прочут.

Уолъс Стивънс е роден на 2.10.1879 в семейството на потомци на германски емигранти в град
Рийдинг, Пенсилвания. Той израсъл, носейки лачени кожени обувки със сребърни катарами, когато
отивал в Неделното училище в местната Презвитерианска църква.  Семейството на майка му били
германски лютерани. Бащата на Уолъс, Гарет, бил преуспял адвокат, който инвестирал спечелените
пари  от  адвокатската  си  практика  в  купуването  на  ферми,  недвижими  имоти  и  в  нови  бизнеси.
Семейството живеело охолно до началото на 20-я век, когато стопанска криза и пожар в една фабрика
за производство на велосипеди подкопали финансовата му стабилност. 

От началото на новия век Гарет се борел да запази положението на семейството в обществото на
Рийдинг,  към което той изпитвал особена ревност.  Уолъс,  второто от 5-те деца в семейството,  се
записал  да  учи  в  Харвард  през  1897.  Той  вече  имал  влечение  към  литературата  и  докато  бил  в
университета, публикувал първите си стихотворения, разкази и есета във вестника на университета.
Професорите му считали, че той има талант. Стивънс бил повлиян от френските поети, особено от
стихотворенията на Пол Валери, който проучвал начинът, по който човешкият ум създава свой личен
свят. 

През целия си живот Уолъс останал франкофон, четял много за Париж и даже си поръчвал оттам
да му доставят книги и картини. Той бил способен да опише с най-малки подробности кафенетата на
Шанз  Елизе,  въпреки  че  никога  не  посетил  Франция.  Той  искал  единствено  Париж  на  своето
въображение. Предпочитал собственият му личен живот да не бъде принуден да се приспособява към
реалността.  Семейството  на  Уолъс  веднага  забелязало,  че  Харвард  го  е  променил.  Социалните
амбиции  на  родителите  му  в  очите  на  техния  син  бързо  се  превърнали  в  траен  интелектуален
снобизъм.  Братята и сестрите му казвали:  „Уолъс отиде в колежа и се върна оттам с Харвардски
акцент!“ Баща му съветвал Уолъс да го наследи като юрист, но Уолъс мислел, че е по-добре да се
опита да се занимава с писане. 

През 1900 се преместил да живее в Ню Йорк и работил като нещатен дописник за Ню Йорк
Трибюн и като помощник-редактор за месечното списание Уорлд Уърк. Оказало се, че това е труден
начин  да  изкарва  прехраната  си  и  не  след  дълго  той  приел  съвета  на  баща  си.  Посещавал
Юридическото училище в Ню Йорк и през  1904 получил правото да работи като юрист.  Същата
година, докато пътувал до Рийдинг, се срещнал с Елзи Мол. Нейната майка, която произлизала от
някогашно известно семейство имала труден живот,  защото се омъжила за един прахосник,  който
потопил семейството в дългове и след това умрял. Бащата на Елзи умрял, когато тя била още дете, а
следващият  съпруг  на  майка  й  не  можел  да  си  позволи  да  плаща  за  образованието  на  Елзи.  Тя
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напуснала училището, когато била на 14 години и започнала да работи като продавачка в магазин.
Скоро Уолъс Стивънс се влюбил до уши в Елзи Мол, защото тя била най-красивото момиче, което бил
виждал. Тя се превърнала в негова „муза,“ когато той започнал да пише стихове, посветени на нея.
Елзи била толкова добре изглеждаща млада блондинка, че спечелила конкурс по красота и един ден
щяла да стане модел за изработване на профила на Главата на богинята на свободата,  която била
поставена на 10 центовата монета в САЩ, която била в обръщение от 1915 до 1945 год. Уолъс и Елзи
се ухажвали в продължение на 5 години, докато Стивънс се борел да се утвърди като адвокат в Ню
Йорк. През това време двамата млади хора се виждали относително рядко, но много често си пишели.
Времето,  което  прекарвали  заедно  се  случвало  по  време  на  летните  ваканции  на  Стивънс  и  на
посещенията му у дома за празниците – посещения, по време на които Стивънс бил толкова много
ангажиран с Елзи, че баща му протестирал, че Стивънс използва семейството си само като ателие за
перални услуги.

В началото кариерата на Стивънс като адвокат не се развивала добре. Той не притежавал нито
темперамента  за  поведение  по  време  на  съдебния  процес,  нито  предприемаческия  усет, за  да  се
утвърди  като  успешен  адвокат.  Въпреки  това,  най-накрая  той  си  осигурил  добра  служба  в
юридическия  персонал  на  Американската  застрахователна  компания,  където  станал  експерт  по
гарантираните полици – един от начините за застраховане. 

През 1909 Стивънс се почувствал достатъчно осигурен финансово, за да се ожени за Елзи Мол.
Една лятна вечер представил красивата млада жена по време на семейна вечеря. Те познавали Елзи от
години, в началото като съученичка на  по-младия брат на Уолъс и на сестрите му, а след това и от
годините на ухажването им. Скоро след началото на вечерята станало очевидно, че родителите на
Стивънс са разочаровани от неговия избор. След като отвел Елзи у дома й и се върнал, той и баща му
се скарали и Стивънс приел възраженията на родителите си като предразсъдък против по-ниското
социално  положение  на  семейството  на  Елзи.  Въпреки  това  сестрите  му,  които  имали  по-малко
основание да предпочитат по-добре приемана в обществото бъдеща зълва, се чудели как Уолъс би
могъл да харесва Елзи. Според тях тя била глупава и шаблонна. Няма никакво съмнение, че бащата на
Стивънс е разбирал страстта, която подчинявала всички останали съображения. Той се опитал да спре
сватбата. В кулминацията на скарването между бащата и синът Уолъс изкрещял, че ако Елзи не бъде
добре посрещната в семейството, той никога вече няма да влезе в бащиния си дом. Скоро след това
Елзи и Уолъс се  оженили,  като организирали малка церемония,  на която не присъствал никой от
семейството на Уолъс. За разлика от повечето прибързано изречени заплахи по време на скарване,
Уолъс удържал на думата си. Баща му умрял 2 години след това, през 1911, без повече да е види
Уолъс. 

В Ню Йорк Уолъс станал част от една авангардна група художници. В Харвард се сприятелил с
Уолтър Конрад Аренсберг,  богат млад мъж с поетични стремежи. В Ню Йорк Аренсберг събирал
художници-експериментатори  и  други  хора  на  изкуството  около  себе  си.  Стивънс  се  срещнал  с
бъдещите  прочути  художници  Мен  Рей,  Франсис  Пикабиа  и  Марсел  Дючамп.  Младият  поет  бил
наясно с изгряващото движение на художниците, чиито творби оформили това, което сега е известно
с името модернизъм. В същността си модернизмът е бил опит да се създават картини въз основата на
изцяло човешка основа,  които не подражават на живота  (защото считали,  че  животът е  случайно
възникнал),  а  самите картини представляват светове сами за  себе си.  Модернизмът се облягал на
онова, което било считано за неопровержими материалистични предположения на науката. Стивънс
казвал, че „човекът трябва да живее в светът на Дарвин, а не на Платон.“

Стивънс започнал да пише първите си зрели стихотворения през годините на Първата световна
война.  Те  били  публикувани  в  списания,  като  списанието  „Поезия“  на  Тренд  и  Хариет  Монро.
Свободният начин на писане на стихове  на Стивънс притежавал страхотен напевен стил, наслада за
чувствата, иронична и духовита интелигентност, и започнал да привлича вниманието на публиката.
През 1916 Стивънс започнал работа в „Хартфорд къмпани“ за застраховане при нещастни случаи и
оглавил нейният нов отдел за застрахователни полици. Двамата с Елзи се преместили да живеят в
Хартфорд, Кънектикът. (Коментар: Хартфорд е столица на Кънектикът. Д. Пр.) От този момент нататък
до смъртта му през 1955, животът на Стивънс вървял едновременно по две писти. От една страна той
бил високо платен застрахователен мениджър, който прекарвал дните си, диктувайки резюмета на
изисквания за изплащане на застраховки и за възлагане на юридическата работа на компанията на
регионалните адвокатски фирми. 

През 1934 Стивънс станал вицепрезидент на „Хартфорд къмпани“ и печелел по 17 000$ годишно
в условията на депресията – една извънредно голяма сума. По същото време добре платените лекари и
адвокати годишно получавали по около 2 000$. По другата писта поетът Стивънс сутрин ставал всеки
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ден в 6:00 за да чете в продължени на 2 часа и да подклажда размишленията си за своя 40-минутен
преход пеша до офиса си. (Той никога не се научил да шофира кола.) 

По-голямата част от стиховете си той съчинявал по време на тези преходи, а после диктувал на
секретарката си стиховете, които току-що бил създал. Понякога крадял от работното си време, за да
завърши  някое  стихотворение,  като  посещавал  често  библиотеката  на  фирмата  и  бил  старателен
ползувател на нейния огромен речник. През 1923, когато Стивънс бил 43-годишен, издателството А.А.
Кнопф публикувало първата му голяма стихосбирка, „Хармониум,“ в която били включени много от
стихотворенията, които сегашните университети са включили в програмите за обучение на студентите
си.  Стихотворението му „Благопристойната стара християнка“ категорично осъжда традиционната
вяра, а „Неделна утрин“ приветства нео-езичеството. Друго стихотворение възхвалява яркият телесен
живот и казва, че той е далеч по-прекрасен от живота на небето. Поетът пита: „Дали кръвта ни ще
пропадне? Или ще продължи да бъде кръвта на рая?“

Критиците  откриват,  че  с  „Хармониум“  е  дебютирал  един  голям  талант.  Само  неколцина
установили, че талантът на Стивънс в писането на стихове всъщност е повърхностна и празна гледна
точка  за  живота.  От  тогава  до  сега  критиците  защитават  Стивънс  от  тези  обвинения,  но  самият
Стивънс изглежда, че е приел критиката съвсем сериозно. Поради изключително лични причини, той
започнал  да  осъзнава,  че  нашата  кръв  носи  плевелите  на  собственото  ни  унищожение,  както  и
вероятността за еротично блаженство.  Относително скоро след като се оженил, Стивънс трябва да е
започнал  да  преосмисля  причините,  поради  които  семейството  му  не  приело  Елзи  Мол.  Той
установил, че младата красавица за която се оженил, била личност със свои собствени харесвания и
нехаресвания, много от които били коренно противоположни на неговите. 

Въпреки, че Елзи била по-щастлива в Хартфорд, който много повече приличал на родният им
град,  Стивънс  оплаквал загубата  на  своя  живот  в  Ню Йорк.  В  Хартфорд Елзи  бързо  ограничила
социалният живот на семейството. Тя не харесвала светските приятели на Стивънс и се радвала, че не
е принудена да ги търпи около себе си. И наистина, понеже се чувствала неспособна да участва  в
литературния живот на Стивънс, тя започнала да презира този живот. Няма съмнение, че Стивънс е
изиграл своята несъзнателна роля в окуражаването й тя да се чувства по този начин. Често пъти той
бил надут глупак. Елзи започнала да се отнася презрително към поезията на съпруга си и казвала, че
тя е „маниерна и превзета“ - каквито всъщност са някои от стихотворенията му.

Когато Стивънс я настанил в една голяма къща на Уестерли
Терас,  която  се  намира  в  един  от  най-хубавите  райони  на
Хартфорд, Елзи станала отшелница.  Съседските деца я наричали с
името „вещицата.“ Тя се противопоставяла на превъзходството на
Уолас в много области чрез нейния перфекционизъм в ограничен
брой неща. Станала страстна градинарка и превърнала обширния
заден двор на къщата си в изложба на цветя. Освен това станала
готвачка-червоугодник и дотолкова угоила високият си съпруг, че
според  някои  преценки  той  тежал  около  140  кг.  Може  би  се
опитвала да го убие чрез кулинарната си доброта. През 1924 им се

родило дете, което нарекли Холи Брайт Стивънс. Елзи възпитала детето си по начин, които изключил
Уолъс от живота на дъщеря му. Както Уолъс, така и дъщеря му мечтаели да се обичат взаимно, но
докато пораснала и станала млада жена, Холи рядко виждала  баща си у дома, където живеели само
тримата. Елзи, която на младини била кралица на красотата, много бързо се състарила. Тя се обличала
като  стара  мома  и  се  стараела  да  бъде  колкото  се  може  по-голяма  повлекана.  Снимките  на
семейството,  които се съхраняват в  библиотека „Хъмптингтън,“ показват своенравната скорост на
тази промяна.

Изглежда,  че по този начин тя казвала на Уолъс:  „Ти се ожени за мен и ти ще трябва да се
грижиш за мен. Но ти няма да притежаваш младото и красиво момиче на  твоите фантазии, защото ти
никога не си ме познавал такава, каквато аз съм.“ Животът на Стивънс, който съвсем не е бил живот
на съвременен езически бунтовник от някакъв гръцки остров,  бързо  се  превърнал в безрадостен,
печален и студен. Елзи и Уолъс си устроили и спели в отделни спални в къщата на Уестерли Терас.
Вечерно време вечеряли заедно, преди да се оттеглят в своите самостоятелни спални.

Мракът в живота на Стивънс отчасти бил съживяван от зимните пътувания, които правел на юг
всяка година от средата на 1920-те до 1940 година. Неговите временни пребивавания на Юг, където
той  пиел  много  и  ходел  на  лов  и  риболов  с  приятели,  вдъхвали  в  него  някакъв  живот  и  ново
вдъхновение за поезията му. Любимото стихотворение на Стивънс, „Представата за ред в Кий Уест,“
се родило време на едно такова пътуване. То изобразява голяма част от работата на Стивънс, особено
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в своето фокусиране в начинът, по който разума оформя нашето преживяване. Той си представя жена,
която пее край морето, като съпоставя сложността на нейната песен – на въображаемият свят описван
в нея – с монотонният и небрежен шум на самото море. Жената била единственият създател на света,
за  който  пеела.  И  когато  тя  пеела,  морето,  каквото  и  същност  да  е  притежавало,  възприемало
същността, създавана от песента на жената. Това била нейната песен, защото тя била създателят.

Проблемът  свързан  с  това  да  бъдеш  певец–създател  на  собствения  си  свят  става  очевиден
веднага, щом човекът се опита да живее в този негов свят. Според мен това, което наистина прави
Стивънс да е велик поет е, че той обмислил отговорите, които са твърде лесни и ги отхвърлил.

Личното незадоволство на Стивънс от гледната му точка, изобразена в „Хармониум,“ буквално го
накарало  да  престане  да  пише  стихове  в  продължение  на  7  години.  Най-накрая  започнал  да  се
присмива  на собствените си превземки. В стихотворението си „Поводът за метафора,“ Стивънс пише
как е използвал поезията, за да избегне опасността да има ясна представа за себе си. Поезията му
била мястото „Където самият вие никога не сте самият вие / и не искате, нито пък трябва да бъдете.“

Постепенно  няколко събития в живота му започнали да изваждат Стивънс от неговото отчаяние.
Той останал верен на Елзи, въпреки отчуждението им и вследствие на това отношенията му с дъщеря
му бавно се подобрили и станали все по-важни. Когато започнал да се замисля дълбоко над това,
какво иска за дъщеря си, бащата започнал да осъзнава, че има смисъл, който се намира извън двете
писти на неговия собствен живот: материализмът и естетиката. Той се надявал, че Холи ще изучава
история и езици – две продължения на традицията. Тъжно е, че самият Стивънс се наложило на свой
ред да понесе ударът, който разбил сърцата на родителите му, когато Холи напуснала университета
след като престояла там малко повече от една година,  за  да се  омъжи за  мъж,  който ремонтирал
бизнес машини. Семейството й бързо се разпаднало след раждането на неговия внук Питър. 

Въпреки това, новопроизведеният дядо и дъщеря му се сближили повече от всякога и поетът се
наслаждавал на своя внук.  Връзката на Стивънс с Холи най-накрая насочили вниманието му към
семейството му в Рейтинг. Когато най-младият му брат Джон Берген Стивънс умрял през 1940, Уолъс
присъствал на погребението. Само една от сестрите му - Елизабет, била останала жива от 4-те му
братя  и  сестри.  По  време  на  погребението  Стивънс  за  пръв  път  се  срещнал  с  братовчедите  и
братовчедките си. Започнал да им изпраща подаръци и да им прави малки услуги, за да помогне за
напредването в кариерите им. Братовчедите и братовчедките му толкова го харесвали, че му написали
общо писмо, пълно с ентусиазъм поради неговото присъствие в живота им. 

А той им отговорил така: „Малко съм трогнат от семейните връзки. Те са един от източниците на
сила в живота.“ (Оставен насаме с мислите си, Стивънс трябва да се е разкайвал за прекъсването на
връзката  с  баща  си.)  Когато  бил  над  60-годишен,  за  пръв  път  Стивънс  осъзнал  важността  на
взаимоотношенията и на общуването. Започнал да събира данни за родословието си. Поискал да се
сдобри с хората, които са го направили да стане такъв, какъвто е бил – особено откъм страната на
майка му,  семейство Зелерс,  чиято религиозна вяра Стивънс установил,  че е невъзможно да бъде
забравена. 

Всеки път когато отивал в Ню Йорк, той посещавал катедралата „Св. Патрик“ и толкова добре се
запознал с нейната история, че водел там приятелите си, за да я разглеждат под неговото ръководство.
В последните си стихотворения (някои от които са едни от най-хубавите), Стивънс започнал да зърва
това въображение в работата на света, което е много по-голямо от неговото собствено въображение.
Стивънс винаги пишел така,  все едно че  изкуството на  поета  налага ред  в  един иначе мъртъв и
безсмислен свят.  Най-накрая той видял, че въображението на поета само се докосва до далеч много
по-голямото въображение на неговия Създател. 

В стихотворението си „Няма идеи за нещото, освен Самото Нещо,“ поетът чува викът на птицата
преди изгрева на слънцето – по същият начин, по който започва „Квартетът за Краят на Времето“ на
Месиън.  В  началото  поетът  мисли,  че  този  вик  на  птицата  може  да  е  бил  плод  на  неговото
въображение,  но после разбира,  че  този слаб вик е  дошъл отвън самият него и  говори на  целия
създаден ред – викът на птицата е част от изгрева на слънцето.  „Изгряването на слънцето“ е било
използвано многократно в английската поезия като един образ на възкресението на Христос. За този
вик поетът казва: „Това беше като / това познание за реалността.“

На 26.04.1955 Стивънс бил опериран с цел проучване на причината за заболяването му и било
установено,  че  има  рак  на  стомаха.  Каквато  била  тогавашната  практика,  не  му  съобщили,  че  е
смъртоносно  болен.  Но  въпреки  това  близките  му  хора  предполагали,  че  е  знаел  колко  лошо  е
заболяването му.  Той започнал да разговаря със свещеникът отец Артур Хенли на болницата „Св.
Франциск“ за възможността да стане католик и да бъде кръстен. Отец Хенли разговарял със Стивънс
повече от 10 пъти през месеците, преди да го кръсти и да го приеме в католическата църква.
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Въпросите, които обсъждали извънредно сложният поет Стивънс и отец Хенли се оказало, че са
въпросите, които си задава всеки човек: Стивънс искал да научи дали наистина съществува ад и защо
е цялото това страдание. Отец Хенли му обяснил необходимостта от свободна воля и настоятелността
на самия Исус за реалността на ада. В края на живота си Стивънс установил, че отговорите на отец
Хенли са освобождаващи.  Според отец Хенли,   след бил кръстен,  Стивънс изглежда,  че намерил
мира.  Хенли цитира как Стивънс казва: „Сега аз съм в кошарата.“ Няма никакво съмнение, че той е
казвал това с отенък на ирония, признавайки миналото си непокорство и неправдоподобността, че той
някога може погрешно да бъде счетен за агне, но и с по-голямото разбиране, че окончателната му
съдба и щастие се намират в приемането на общата вяра. 

Най-накрая  Стивънс  разбрал,  че  животът  не  се  състои  в  това  да  изобретяваме  себе  си,  а  в
намирането на „центърът,“ на мястото си в Божият свят, където ние ще бъде запазени в безопасност.

Избрах да ви разкажа историята на Стивънс, защото тя не е позната на много хора, или пък ако я
знаят,  те  някога  биха  признали  това.  Антологията  на  световната  литература  „Нортън,“  която  е
стандартният учебник по литература в много университети, описва поезията на Стивънс по следния
начин: „Стивънс намира върховната стойност на човека в свободата на художника да представя света
отново в една висша измислица...една творческа трансформация, чието създаване е достатъчно, за да
придаде смисъл на иначе безсмислената вселена.“ 

Това е точният цитат на оценката да ранните стихотворения на Стивънс, но това е единствената
част от историята на Стивънс, която знаят повечето  от хората и тя внушава представата, че самият
Стивънс се е считал доволен от тази гледна точка. Но истината е, че целият живот и творчеството на
Стивънс разкриват непригодната за живот и самоопровергаваща се природа на постмодернизма.

Стивънс мислел, че би могъл да живее живота си само според собствените си  разбирания и бил
провъзгласяван като единственият, който е способен да сложи край на християнската епоха, поне в
литературата.  И той използвал своите наистина удивителни литературни таланти за да се опита да
направи точно това. Но както всеки един от нас, така и той установил, че гледната точка към света,
към която се е придържал той, която се противопоставя на християнската гледна точка за реалността,
просто не работи и се проваля в практическия живот. Тази гледна точка не може да е вярна, защото
тя не съответства на реалността. В края на живота си Уолас Стивънс осъзнал, че човечеството е
създадено от Бога, а не че Бог е създаден от хората   и  примирил себе си с реалността на Авторът.

Стивънс може би е имал съмнения относно гледната точка за света, към която е се е придържал,
докато  е  вървял  по  двете  писти  в  професионалната  си  кариера.  По  време  на  сутрешните  си
размишления и докато е съчинявал стиховете си, вървейки пеша до работното си място той е вярвал,
че единственият ред в живота е плод на човешкия ум. Че няма никаква висша истина и че не няма
никакъв ред в природата. Че съществува само онова, което човешкия ум може да сътвори.

В  9:00  сутринта,  когато  хората  били  в  канцелариите  си,  на  бюрата  си,  той  се  отървавал  от
поетичните си видения и започвал да участва ръководенето на застрахователната компания,  чийто
бизнес се предопределял от иронично противоположната представа,  че човешкото поведение е до
голяма степен предсказуемо – което е сигурен белег за наличието на една обща реалност. Не реалност,
която ние сме създали, а реалност, в която ние живеем. По този начин, от началото на своя работен
ден до момента, в който напускал офиса си вечерта, той се подчинявал на гледната точка за света,
която  била  коренно  противоположна  на   прославяният  в  стиховете  му триумф  в  създаването  на
единственият  ред,  който се  предполагало,  че  съществува.  Колко  могъщи могат  да  бъдат  модните
интелектуални  течения!    Колко  заслепяваща  е  голямата  лъжа  ! (Коментар:  Това  не  е  ли  нагледно
доказателство за шизофреничното ни поведение и за двойнствеността в живота ни. Д.Пр.)

От историята на Стивънс се вижда ясно, че животът му е бил разделен на отделни области по
съвсем различен начин. Като личност той е бил професионалист в работата си и е бил виден човек,
бил е уважаван поет с лице, обърнато към света. Как би могъл някой да желае нещо повече? Но вечер
той и жена му вечеряли в каменна тишина и след това всеки от тях отивал да спи в своята си спалня .
Любовта  на  живота  му  изнемощявала  пред  очите  му  и  той  не  можел  да  направи  нищо,  за  да
предотврати  това.  Още  от  началото  взаимоотношенията  с  дъщеря  му  били  в  опасност.  Когато
започнал да остарява Стивънс осъзнал, че вместо да е негово лично изобретение, неговия образ е
продукт  на  неговото  родословие,  на  неговото  семейство  и  на  неговото  общество.  Тогава  за  него
започнали да  стават  важни не  възторжените аплодисменти на  литературните  критици,  а  любовта,
която можел да намери във взаимоотношенията си  - това, което постоянно показваме в тази книга. За
Стивънс тази любов се превърнала в най-голямото богатство в живота му.

И  разбира  се,  тогава  намерил  най-важната  връзка  -  връзката  с  Бога.  Колко  заслепяваща  е
голямата лъжа. Поезията на Стивънс показва, че в продължение на дълги години той е вървял към
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християнската гледна точка за реалността. Решението му да бъде кръстен може да е било ускорено от
предстоящата му смърт, но неговото предсмъртно обръщане към Бога е било логичната кулминация
на трудните уроци, които Стивънс бил научил. Великият поет най-накрая се оказал достатъчно умен и
достатъчно честен, за да изхвърли възхваляваните илюзии и да започне да живее в истината. 

Разкайвайки  се  заради  бунтовната  си  природа,  той  предоставил  себе  си  на  собственото  си
семейство, на по-широката общност на своите братовчедки и братовчеди и най-накрая – на Бога. Най-
после той намерил добрия живот.

Част 26

Надежда, свобода и щастие

Уолъс Стивънс открил безнадеждният и неработещ живот на постмодернизма, но преди да умре
открил къде може да бъде намерена надеждата. Хората по целия свят минават по същия път, както се
убедих лично и аз по време на едно мое посещение в Индия.

В средата  на  1980-те  Рон  Никел,  международният  президент  на  фондацията  „Приятелство  в
затвора“ и аз пътувахме до Индия за да посетим затворите. Кръстосахме Индия на длъж и на шир и
накрая се озовахме в град Тривандрум, столицата на щата Керала. най-южната индийска провинция.
Тривандрум е град на парадоксите. Когато бяхме там, Керала беше единственият щат в Индия, който
се управляваше от комунистите, които бяха победили в демократични избори. Летището беше базово
летище за  руски самолети;  навсякъде  в  града  се  развяваха  червени знамена.  Но  в  същото време
Керала беше най-християнската провинция в Индия, със силна църква, която процъфтяваше, въпреки
потисническата комунистическа система.

Ние усетихме противопоставящите се магнетични полета, когато вървяхме по многолюдните и
опасни улици на града. Влажният въздух беше наситен с неприятен мирис, който идваше от огньовете
на открито, на които хората готвеха храна с лютиви подправки – люти пиперки, индийско орехче,
червен пипер, кимион и канела. Шефът на затворническата система в провинцията, който беше член
на  висшата  каста  Брахам  Хинду  ни  отведе  в  затвора.  Затворническият  комплекс  имаше  1000
затворници и беше построен от англичаните преди един век. Това беше стара крепост, заобиколена от
високи  тухлени  стени,  които  я  правеха  да  изглежда  отблъскваща  и  неуязвима.  На  входа  бяхме
посрещнати от индийски охранители, представително облечени в къси панталони в цвят каки, с ризи
с  червени  еполети  на  раменете  и  носеха  наперено  палки  под  мишницата  си.  Отведоха  ни  до
централния двор на затвора, която прилича на главината на колело, към която бяха присъединени като
спици на колело другите сгради, в които се намираха килиите. Там имаше голяма платформа, на която
беше закачено знаме, с което ни приветстваха. Голям брой местни държавни служители, облечени в
костюми и вратовръзки вече се  бяха събрали там,  а  на огромният двор имаше затворници,  които
седяха на земята. Черните им тела бяха облечени с бели препаски през ханша и с почти нищо друго, а
кожата им блестеше от изпотяването поради сутришната горещина.

Затворниците гледаха безучастно, когато ние се качихме на платформата. Бях приветстван като
високопоставен държавен служител; официалните лица ме прегръщаха и окачваха гирлянди с цветя
на врата ми. Чудех се, какво ли си мислеха затворниците, наблюдавайки всичко това. Колко от тях
въобще бяха чували името на Ричард Никсън, да не говорим за моето име? Внезапно започнах да се
изпотявам, докато се питах как бих могъл да установя контакт с хората, заради които всъщност бях
отишъл там –  със  затворниците.  Програмата  започна  с  протяжни встъпителни думи,  въведения и
благодарности, които винаги поставят на изпитание вниманието на публиката. Най-накрая шефът на
затворите ми даде думата. 

Когато застанах  на  катедрата,  до  мен  се  изправи и  един от  служителите  на  „Приятелство  в
затвора“ за да превежда на хинди. Винаги е трудно да говорите с помощта на преводач, защото трябва
да говорите бързо и кратко, а след това да мълчите, за да дадете възможност на преводача да преведе.
Когато  започнах  да  говоря  аз  усещах,  че  нямам  контакт  в  публиката.  Затворниците  ме  гледаха
подозрително. Но когато започнах да им разказвам собствената си история и започнах да говоря за
Исус  –  за  човек  с  кафява  кожа  като  тяхната,  за  човек,  който  е  бил  хвърлен  в  затвора  –  тогава
затворниците се наведоха напред и се стараеха да уловят всяка дума. Скоро очите им се разшириха и
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изражението на лицето им се изпълни с удивление. Казах им, че Христос е отишъл на кръста и е
умрял заради техните грехове, че на тях може да им бъде простено, че те могат да имат нов живот, че
Христос им дава нова надежда – истинска надежда, даже на онези, които са извършили най-лошите
престъпления. 

Никога  не  съм  виждал  друга  тълпа  някъде  по  света,  която  внезапно  да  е  ставала  толкова
възприемчива  към думите  ми.  Надеждата  е  екзотична  стока  в  затворите.  В  Индия  криминалните
затворници  се  превръщат  в  отхвърлени  от  обществото  и  се  намират  на  най-ниското  стъпало  в
индийската кастова система, по-ниско даже и от „недокосваемите.“ (Коментар: Това са социални групи в
хиндуската кастова  система,  на  които се  разрешава  да  вършат само  дейности,  които са  слугински или
презирани от другите хора. През 21-я век в индийския субконтинент  има над 160 мил. недокосваеми. Те са
наричани така, защото се счита, че всяко докосване до тях на човек от по-висша каста е заразно и унизяващо
достойнството му. Д.Пр.) Една от причините, поради която шефът на затворите, който е от  висшата
каста Брахам Хинду нямаше нищо против моята проповед беше,  че за тези мъже нямаше връщане
назад в индийското общество -  никой не се интересуваше от това, какво чуват или преживяват тези
хора.  След  излизането  си  от  затвора  мнозинството  от  затворниците  щяха  да  живеят  на  улиците;
семействата им нямаше да имат нищо общо с тях.

Безнадеждното  положение  на  затворниците  се  простираше  даже  отвъд  земния  им  живот.  В
религиозната система на индусите това, което хората правят в този живот, ще им бъде сторено на
самите тях в следващият им живот. Поради извършените от тях престъпления затворниците вярваха,
че  са  завързани  към  безкрайно  въртящото  се  „Колело  на  страданията“  и  ще  се  прераждат  като
престъпници или недокосваеми, или в още по-нисши форми на живот. Това бяха хора, които наистина
нямаше за какво за живеят. А аз им говорех, че Бог ги е създал и че е изпратил Своя Син не само да
умре на кръста, но и да бъде възкресен отново, побеждавайки греха и смъртта. Че Исус ги е обикнал
толкова силно, че е взел техните престъпления върху Себе Си, с цел те да могат да имат надежда и
нов живот. За тях това наистина беше смайваща новина! После ги поведох в молитва. Мъжете сведоха
главите си.  Не поканих онези от тях,  които искаха да станат християни да излязат отпред или да
станат,  защото не знаех,  дали им е разрешено да направят това.  Но от изражението на лицата на
хората  и от почтителната тишина на тълпата усетих, че те с готовност възприемаха посланието ми.

Когато завърших проповедта си,  охранителят започна да ме придружава да се върна обратно на
мястото си, но аз се спрях. Не бях обмислил предварително това, което направих след като се спрях.
Просто усещах, че трябва да докосна тези хора. Поради това скочих от платформата, което изуми
затворниците, а още повече - охраната. Тръгнах да вървя направо към най-близкия човек, за да стисна
ръката му. Знаех, че много малко хора, които са посещавали този затвор, въобще биха направили това.
Мислех си, че ако стисна ръцете на няколко човека те ще разберат, че аз съм дошъл, за да им помогна.
Почти мигновено хилядата мъже се изправиха подобно на ято птици и се втурнаха към мен. През
цялото време докато говорех те бяха седели на земята, без да аплодират и без да правят нито едно
видимо движение. Но когато сграбчих ръката на първия човек, цялата тълпа се струпа около мен.
Погледнах назад към платформата и видях, че Рон Никел се опитва да дойде при мен. Охранителите
изглеждаха  ужасени.  Шефът  на  затворите  беше  пребледнял.  Нищо  лошо  не  ми  се  случи.  Точно
обратното. По най-подреден начин затворниците поеха контрола на ситуацията: аз бях заобиколен от
хора, но никой от тях не ме доближи на по-малко от половин метър. Продължих да стискам ръцете на
колкото се може повече затворници, а онези от тях, които бяха встрани или зад мен, се пресягаха и
докосваха раменете, гърба ми и горната част на ръцете ми. Размествайки се, хората продължаваха да
застават в първата редица на кръга,  колкото се може по-учтиво, но без да се блъскат и изместват
помежду си. Онзи, който вече ме беше докоснал се отдръпваше назад, за да може някой друг да заеме
мястото му. Те просто искаха да бъдат докоснати от мен.

Без преувеличение казвам, че много от затворниците плачеха. Малцината от тях, които знаеха
английски,  казваха  нещо  като:  „Благодарим  ви  че  ни  донесохте  Бог.“  Всички  ние  бяхме  много
развълнувани от това необикновено колективно благословение. Никой от официалните лица не можа
да дойде при мен, докато тези хора и аз не привършихме. Това продължи повече от 20 минути.

Хората не се протягаха да ме докоснат, защото аз съм някакъв прославен човек или защото бях
посрещнат радушно от официалните лица.  Те не знаеха кой съм аз.  Те се докосваха до мен, за да
установят контакт, за да разберат, дали тази любов, за която им бях говорил, е истинска. Заминах си
обновен оттам. Това, което видях в лицата на затворниците в Тривандрум  - очите им се разширяваха,
докато  им  говорех  за  Исус,  те  се  просълзяваха,  докато  се  ръкувахме  в  онзи  кръг  –  това  беше
надеждата. Хиндуизмът никога не би могъл да им предложи надежда. Вероятно за пръв път в живота
си тези мъже разбраха, че някой е загрижен за тях, че някой иска техния живот да завърши добре, че
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някой иска да притежава самите тях. Бог ги искаше. Това беше променящото живота откритие, което
направиха тези 1000 мъже.

Случката в затвора в Тривандрум илюстрира огромната важност на нашата гледна точка за света,
на начинът,  по който ние разбираме света  и как се  пригаждаме към него.  Когато затворниците в
Тривандрум гледаха на света от гледната точка на хиндуизма, тяхното бъдеще беше наистина мрачно:
живот на улиците, който ще бъде последван от подобно, ако ни и още по-лошо следващо прераждане.
А когато същите тези затворници погледнаха на света  от християнската гледна точка,  те  откриха
истинска  надежда.  Те  разбраха  големите  последици от  често  осмиваната  фраза  „да  бъдеш роден
отново.“ Те можеха да започнат да живеят отново като приятели на Бога, сега и през цялата вечност.

Когато  сравните  различните  гледни  точки  за  света,  вие  разбирате,  че  надеждата  е  уникална
отличителна черта на християнското разбиране за света. Никоя друга от големите религии, колкото и
да са похвални те в други отношения,  не предлага тази надежда,  която предлага християнството:
увереността за сдобряването и примиряването с Бога за хората, които са извършили грехове. А всички
ние  сме  грешни  хора.  Другите  големи  религии  предлагат  начини  за  работа,  с  цел  достигане  до
примирението. Например, юдеите и мюсюлманите вярват в теология, която зависи от добрите дела:
прави  добри  неща,  спазвай  закона  и  може  би  Бог  ще  бъде  доволен  от  теб  в  Съдния  Ден.
Мюсюлманите имат един сигурен начин за да бъдат приети на небето: да участваш в джихат и да
умреш като мъченик. Някои много заблудени хора са предизвикали големи страдания, мъки и печал
по света, вярвайки в това нещо.

В някои от формите си будизмът се стреми да извади вярващият от злото и страданието, чрез
унищожаването на всяко желание, включително и на надеждата. Други форми на будизма приличат
много на хиндуизма, както и на юдеизма, и исляма в следното нещо –  в представата, че ключът за
спасението е доброто поведение. Теолозите на източните религии понякога осъзнават недостатъците
на тяхната система от вярвания. Веднъж се срещнах с един будистки професор, който преподаваше
сравняване на религиите в Япония. Попитах го как се справя със затворниците, тъй като будизмът
предлага малко неща на грешния човек. Той каза леко усмихнат: „О, ние създадохме „Територия на
чистия  Будизъм,“  една  форма,  която  предоставя  опрощение.“  Той  честно  призна,  че  идеята  за
прошката  е  била  взаимствана  от  християнството,  просто  защото  прошката  и  надеждата,  които
предлага то, задоволяват толкова дълбоки нужди на човека. Но кой би искал да вярва в религия, която
някакъв професор може да променя, за да задоволи нечия нужда?

Хуманизмът,  практикуван  от  повечето  от  Западните  елити  има  своя  собствена  теология  на
добрите дела, когато се замислите за това. Хуманистите вярват в слугуването на другите и надеждата
им се основава в променянето на света чрез хуманитарни усилия и политика. Това е утопизъм. Това е
една от причините, поради която политиката се превърна в религия на хуманистите. Аз знам всичко за
тази  религия,  защото  точно  този  вид  вяра  мотивираше  живота  ми  в  миналото.  Но  хуманизмът,
подобно и на другите видове вяра,  не предлага нищо на хората,  които са извършили грях,  освен
самите  те  да  стъпят  на  краката  си  и  да  се  опитат  отново  да  живеят.  Често  пъти  хуманистите
притежават  огромно  чувство  за  моралния  закон  –  за  нуждата  от  справедливост,  мир  и  от
необходимостта да се поправят грешните неща. Но наличието на морален закон, когато липсва вяра в
Бога, създава в човека усещането за пълна безпомощност и безполезност.  Спомнете си думите на
прочутият френски философ и Нобелов лауреат Алберт Камю:  „Абсурдно е да има грях и да няма
Бог.“ Това е една от причините, поради която много светски хора потапят утопизма си във вярванията
на Нова Ера. Философията на Нова Ера представя една картина на благ свят - „вселената ви дава това,
от което се нуждаете“ - като обещава нов и по-добър живот чрез „вникването“ вътре в божественото
аз. Дали някои от затворниците в Тривандрум би повярвал в това?

Неоспорим  факт  е,  че  единствено  християнската  гледна  точка  за  света  предоставя  истинска
надежда,  без която животът става мрачен и непоносим. Знам това от моите дни в затвора – и от
хилядите затворници, които съм се срещал и с които съм работил. Както видяхме в историята на
Ърнест Гордън, даже когато се намираме в най-ужасни обстоятелства, надеждата ни запазва живи.
Наличието на надежда е от решаващо значение за добрият живот.

Направихме сравнение как различните религии и различните гледни точки за света предоставят
надежда. Правенето на тези сравнения няма за цел да унизи другите религии; чрез сравнението ние
проверяваме кое от сравняваните неща е истина, което е темата, която изследваме в тези глави. Чрез
подобни  сравнения  е  възможно  по  опитен  път  да  разберем  коя  от  гледните  точки  „пасва“  на
реалността,  коя  от  тях  ни  дава  възможност  да  живеем  в  хармония  с  природния,  физическия  и
моралния ред – с начинът, по който светът е бил създаден да функционира. Разбира се, обемиста
задача е да се изучат подробно най-разпространените гледни точки за света, което Нанси Пиърси и аз
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направихме в нашата книга „Как трябва да живеем сега?“ (Коментар: Аз съм я превел и мога да я изпратя
във PDF формат на всеки, който пожелае. Тази книга предоставя старателно направен начин за проверка на
това, дали християнството или някой друг начин на мислене, е истина.  Предлага основата за сравняване на
различните гледни точки за света и ги проверява доколко добре отговарят на 4-те големи житейски въпроси.
(1) Въпросът за произхода на живота: От къде сме дошли? (2) Въпросът за злото и страданието: Какво не е
в ред в света (а може би и в нас самите)? (3) Въпросът за лечението или за спасението: Можем ли ние сами
да се оправяме себе си и да поправяме това, което е сгрешено? (4) Въпросът за целта: Заради какво сме тук?
Д.Пр.) В  тази  глава  ние  просто  ще  изберем  няколко  от  най-важните  критерии,  използвани  при
сравнението – онези, които са съставна част на добрия живот.

Първият критерий е надеждата. Дали обещанието за тази надежда е истина или не, това може
напълно да бъде доказано само когато отидем при Бога или Бог дойде при нас в края на времето.
Въпреки това можем да потърсим доказателство за  верността  на тази надежда според плодовете,
които надеждата ражда в хората и в живота. Случилото се в Тривандрум предоставя доказателство за
промяната в културата, която аз би трябвало да очаквам, но не го направих. През 2000-та год. говорих
в Амстердам пред едно събрание от 10 000 евангелизатори в Третия свят. По време на лекцията си
разказах за случката в Тривандрум. На следващата сутрин провеждах семинар за хората, участващи в
работата  в  затворите  по  целия  свят.  Във  времето  за  задаване  и  отговаряне  на  въпроси  от
присъстващите един тъмнокож мъж с мустаци и широка усмивка се изправи, за да разкаже  своята
история. 

Аз бях изпълнен с благоговение, когато този мъж, Рени Джордж разказа, че той е бил един от
затворниците в онзи ден в затвора в Тривандрум. Той каза, че е бил зашеметен от онова, което чул и
преживял в онзи момент. В продължение на седмици затворниците говорели за това събитие; много от
тях станали християни. В онзи ден Рени не станал християнин, а това се случило по-късно в резултат
от  работата  на  служението  на  фондацията  „Приятелство  в  затвора.“  Рени  прекарал  14  години  в
затвора. Когато бил освободен, той наистина се оказал изхвърлен от индийското общество, както били
изхвърлени  и  децата  му.  Продължил  да  поддържа  връзка  с  хората,  работещи  в  „Приятелство  в
затвора“ и след време той и жена му започнали да се грижат за „Дом за любимите деца“ в Бангалор. 

Този  дом  бил  част  от  една  по-голяма  мрежа,  състояща  се  от  5  такива  дома  на  фондацията
„Приятелство в затвора,“ която била основана от д-р Кунджумон Часко, ръководителят на индийският
клон на „Приятелство в затвора.“ Поради индийската кастова система, родителите не позволявали на
децата си да посещават училище, в което се учат деца на затворници и те били изхвърляни на улицата.
Домовете  на  „Приятелство  в  затвора“  предоставяли  първоначалното  ниво  на  образованието,
изучаване  на  Библията  и  професионално  обучение  на  децата  на  затворниците.   „Домовете  за
любимите деца“ буквално спасяват децата от изхвърлянето им на улицата. 

През 2003 год. Рени Джордж разказа историята си по време на Общото международно събрание
на  „Приятелство  в  затвора“  в  Торонто.  Той  каза  как  останал  отлъчен  от  индийското  общество  и
започнал да ръководи домът за децата на затворниците, но това било много трудна работа, защото
държавните служители и хората от бизнеса понякога отказвали да работят с него. Въпреки това той
успява да се грижи за 47-те деца, които му били поверени, както и да набира необходимите средства
за да подпомага работата на дома.  Скоро след събранието в Торонто Рени Джордж прие още по-
големи  отговорности  за  разширяването и  надзора  над  дома  за  децата  в  Бангалор.  Той прилага  в
живота си това, за което говорих в затвора в Тривандрум: надеждата, която новият живот ни дава.
Освен това той помага и на други хора да живеят по същия начин.

Там, където е било разпространявано,  християнството прави това по един и същи начин: един
човек намира надежда и я предава на друг и обществото постепенно се променя. Просто попитайте
хилядите деца, за които се грижат в домовете, управлявани от Рени Джордж. Идете да ги видите.

Надеждата, прошката и примиряването достигат до сърцевината на добрия живот. Те изцеляват
взаимоотношенията и ни правят способни да живеем в мир с другите и да бъдем възстановени. Исус
ни призовава да обичаме Бога с цялото си сърце, ум и душа, както и да обичаме другите хора като
себе си. Той ни моли да връщаме любовта, с която Бог ни обича. Това променя не само отделните
хора, но и самата култура – така както видяхме в историята на Ърнест Гордън. Британските войници,
които  през  Втората  световна  война  били  готови  да  дадат  живота  си  един  за  друг,  променили
военнопленическият си лагер край „Железопътната линия на смъртта“ и го превърнали в небе на
живот и култура. 

Истории, подобни на историите на Рени Джордж или на Ърнест Гордън са се повтаряли хиляди
пъти в живота на други хора през целия период на Западната цивилизация. Проф. Родни Старк, за
чиято книга „За славата на Бога“ говорихме по-рано (Коментар: Това ще е една от следващите книги, която ще

преведа.  Д.Пр.) твърди,  че  ние  не  можем  да  разберем  Западната  цивилизация  без  да  познаваме
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християнската теология. Старк показва, че вярата в Бога, който предявява морални изисквания и ще
ни съди след смъртта ни е важен елемент от такива развития на Запада, като науката и забраната на
робството. Старк стига до заключението, че „Западната цивилизация наистина е дар от Бога.“ Силата
на християнството да променя живота на хората свидетелства за тази истина.

Вторият  важен  критерий  за  сравняване  на  различните  гледни  точки  за  света  е
гарантирането  на  свободата  на  човека. Християнската  гледна  точка  предоставя  най-сигурната
основа за свободата, защото тя твърди, че всеки човек е създаден по образа на Бога и следователно
притежава  вродено  достойнство.  Тази  основополагаща  вяра  е  мотивирала  Отците-основатели  на
САЩ  да  напишат  в  Декларацията  за  независимостта:  „Ние  поддържаме  следните  истини  като
очевидни: че всички хора са създадени равни и че те са дарени от своя Създател с някои неотменими
права.“ Освен това запомнете, че мъжете и жените са създадени по Божия образ да имат свободна
воля,  изявата  на  която  изисква  да  има  гражданска  свобода.  Бог  е  предоставил  наръчник  за
упражняване на тази свободна воля чрез съзнанието и моралния ред, както обсъдихме по-рано. Това
помага да се осигури поддържането на гражданската свобода, която изисква наличието на свободен
избор и доброволно въздържане. Начинът според който християнската гледна точка за света осигурява
свободата,  е  бил  добре  изразен  от  историкът  Лорд  Актън  (Коментар:   1834-1902,  английски
католически историк, политик и писател. Негови са думите: „Властта има склонността да корумпира,
а абсолютната власт корумпира абсолютно. Великите мъже почти без изключение са лоши хора.“ Д.Пр),
който  написал:  „Свободата...сама  по  себе  си  е  най-висшият  политически  край.“  По-късно  той
написал: „Нито една държава не може да бъде свободна без религия. Религията създава и заздравява
представата за дълг. Ако хората не бъдат сдържани да вървят в правия път чрез дълга, те трябва да
бъдат сдържани чрез страха. Колкото повече те биват сдържани чрез страха, толкова по-малко те са
свободни. Колкото по-голяма е силата на дълга, толкова по-голяма е свободата.“

Поради това демократичните свободи са вкоренени най-силно в тези култури, които са повлияни
от  християнството.  Успехът  на  Велика  Британия  и  по-конкретно  на  САЩ  като  трайни  маяци  на
свободата са доказателство, че християнското разбиране за свободата е в хармония с реалността. Нито
една система за управление на държавата, което се присмива на реалността, като например Нацизмът
и Червената китайска културна революция, могат да бъдат дълготрайни.

Третят  важен  критерий  за  сравняване  на  различните  гледни  точки  за  света  е  как  те
осигуряват щастието на хората. Освен че предоставя надежда, която променя хората и културите, и
осигурява свободата на личността и нейното достойнство, християнството предлага най-сигурният
фундамент за щастието, когато правилно бива  разбиран смисъла на тази дума. Вие ще си спомните,
че  по-рано  ние  обсъдихме  разбирането  за  щастие  на  древните  хора.  Гръцката  дума  eudaimonia
означава „добре изживян живот,“ целомъдрен и добродетелен живот, а това означава живот, вкоренен
в истината. Основателите на САЩ са имали предвид тази представа за щастието и за добрия живот,
когато са обявили, че свободата и стремежът към щастието са неотменими човешки права. Те не са си
представяли щастието като живот, пълен със чувствени удоволствия; те са разбирали че хедонизмът –
животът изпълнен с удоволствия и празнуване – е унищожителен за хората и за свободата. Стремежът
към удоволствия заради самите удоволствия води до нищета и страдание.

Класическата  представа  за  щастие,  която съвпада  с  християнската  представа за  щастието,  се
намира в директен конфликт с начинът, по който разсъждават хората от днешното общество. Ние все
още живеем в магията, създадена от Зигмунд Фройд, най-влиятелният психиатър на 20-я век. Арманд
Ничоли,  професор по психиатрия в университета Харвард е написал книгата „Въпросът за Бога,“
брилянтна книга (сега те е носител на награда на PBS), в която сравнява гледните точки на Фройд и
Луис. Двамата представят двете популярни гледни точки за природата на човешкото щастие: Фройд
възприел  „принципа  на  удоволствието“,  а  Луис  –  принципа  на  почтеността,  добродетелите  и
достойнството, които са вкоренени в Божията любов.

Фройд вярвал,  че главната цел на живота е  „да станем щастливи и да останем щастливи“ и
направил директна връзка между щастието и удоволствието, особено за удоволствието, което идва от
секса. Той казал: „Принципът на удоволствието ръководи работата на органите на ума още от самото
раждане на човека.“ Твърдял, че хората живеят в лошо функциониращо психологическо състояние и
са нещастни, защото социалните договорености и установени практики ни пречат да правим онези
неща, в които намираме истинско удоволствие. Фройд казва, че ние ще намерим щастието, ако просто
престанем да се подчиняваме на  всички тези социални ограничения и обичаи. Фактът, че ние не
постъпваме така създава в нас усещането за вина (което той вярвал, че е универсално). В трезвите си
размишления той разбирал дилемата, която създава неговата гледна точка. Чудел се, какво би станало,
ако мъжете можеха да правят секс с всяка жена, която харесват. Задаването на този въпрос го накарало
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да  направи  крачка  назад,  защото  разбирал,  че  желанията  на  отделните  хора  трябва  да  бъдат
балансирани с  отчитане на интереса на обществото.  Това придава на живота неговият неизбежно
трагичен елемент.  Фройд признавал,  че удоволствието е краткотрайно, поради което накрая то не
може да предостави истинско щастие. Поради това, гледната точка на Фройд била толкова отчайваща
и обяснява защо в много отношения самият той е живял нещастен живот. Фройд отхвърлил религията,
защото считал,  че тя  е  противник на науката  и разума,  че тя  е  просто „изпълняване на желания,
стремеж „да получим гаранция за щастие...чрез измамна промяна на реалността.“ Но Ничоли казва,
че Фройд признал, че религиозните хора наистина намират щастие в тази „измама“ и че те се чувстват
добре, когато са способни да се подчинят на моралния закон, който Фройд вярвал, че е мит.

За разлика от него, К. С. Луис твърди, че трагичният елемент в живота не идва от конфликтите
между желанието на личността за удоволствие и нуждата на обществото от съгласие и подчинение на
правилата; точно обратното, трагичният елемент е последица предимно на неморалните и погрешни
избори на човека.  Трагичният елемент е нещастен, но естествен резултат от нашата свободна воля.
Ще  трябва  ли  да  се  откажем  от  свободната  си  воля,  за  да  избегнем  това  ?  Разбира  се,  не!
Свободната воля е единственото нещо, което прави любовта да е възможна, тя е единственото нещо,
което прави живота да е възможен, ако както твърди Луис, нашата основна цел в живота е да намерим
любовната връзка с Онзи, който ни е поставил тук, на земята. Луис казва, че щастието се намира във
взаимоотношенията,  а  не  просто  в  задоволяването на  собствените  ни  желания.  Аз  намирам  най-
трайно задоволство и радост в взаимоотношенията на обич с Бога, със съпругата ми, с децата и с
внуците ми, с колегите и с приятелите ми.

Една случка, която онагледява как взаимоотношенията водят до истинско щастие, се случи в по
време на  моето собствено духовно пътуване,  когато  бях в  затвора.  Бях особено потиснат  поради
смъртта на баща ми и поради факта, че по-младият ми син, който беше студент, беше попаднал в беда
поради марихуана. По онова време, през януари 1975, другите затворници по делото Уотъргейт, които
бяха осъдени от съдия Джон Сирика,  бяха освободени предсрочно и излязоха от затвора.  Аз бях
единственият,  който  бях  осъден  от  друг  съдия,  Джералд  Гесел,  който  изглеждаше  непоклатим.
Чувствах се изоставен. Ал Кюи, по онова време старши член на Конгреса, а след това Губернатор на
Минесота,  беше  член  на  малка  молитвена  група,  която  ме  обкръжи  веднага  след  като  станах
християнин.  Един ден Ал ми се обади по телефона в затвора за да ми каже, че иска да се срещне с
президента; предлагаше да го попита дали ще му бъде разрешено той да излежи в затвора вместо мен
останалата част от присъдата ми, с цел аз да бъда изпратен у дома при семейството си. Както описах
това в книгата си „Роден отново“ (Коментар: Аз съм я превел и мога да я изпратя в PDF формат на всеки който

пожелае. Д.Пр.), не се наложи Ал Кюи да ходи при президента. Пет дни след този разговор съдия Гесел
намали присъдата ми до размера на прекараното време в затвора и аз бях освободен. Но вътрешно в
себе си аз се почувствах свободен след обаждането на Кюи, въпреки че се намирах в затвора . Няма
по-велика любов от любовта, поради която човек е готов да пожертва собствения си живот заради
своя брат. (Коментар: Още малко информация за Ал Кюи: Умрял е на 93 год., живели са заедно с жена си в продължение

на 67 години и е имал 5 деца. Вие преценете сами какъв човек е бил той. Д.Пр.) Истинското щастие се намира в
такива взаимоотношения. К. С. Луис спорел с Фройд по почти всяка тема. Въпреки че казва, че най-
голямото ни щастие ще бъде намерено във връзката ни с Бога, Луис предупреждава, че Бог никога не
е планирал ние да сме напълно щастливи.  Ние никога не се задоволяваме и винаги се стремим към
нещо повече, към нещо отвъд този живот, което според Луис предполага съществуването на нещо
повече, заради което ние сме създадени – небето. Това Луис описва като радост.

Как тези две гледни точки за света са демонстрирани в живота на двама мъже – единият, който е
живял така, както учи Фройд, а другият – който е се е придържал към това, в което е вярвал Луис?
Животът им предоставя добър практически тест за верността на двете гледни точки за света. Коя от
тях е произвела плодът, който е обещавала? Първият мъж е Хю Хефнер – образецът за принципа на
удоволствието. През 1953 Хефнер създал списанието „Плейбой,“ което сега има 4,5 мил. читатели.
Хефнер беше гений на маркетинга, който изведе порнографията от подземния свят и я превърна в
преобладаваща насока на развитие. За себе си определи ролята на викториански джентълмен, който е
облечен в смокинг и се наслаждава на най-добрите неща в живота и особено - на компанията на най-
красивите  жени.  Той  превърна  секса  в  търговски  артикул  –  в  едно  от  многото  неща,  на  които
изтънчените хора знаят как да се наслаждават. С Хефнер безразборният секс се превърна в стил на
живот, в един от многото избори, които човек може да направи, ако е достатъчно умен. В списанието
на средните страници са помествани снимки на очарователни, почти голи жени, редом до лъскави
стерео  уредби,  нови  коли  и  козметика  след  бръснене  за  мъже.  Един  критик  каза:  „Блясъкът  на
Плейбой се състоеше в това,  че  той комбинира превръщането на секса в  стока с  придаването на
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сексуален отенък на  стоките.“ 
За  много  хора  Хю  Хефнер  е  доказателство  за  начинът,  по  който  работи  принципа  на

удоволствието. Кой не би искал да има такъв живот? Той е богат, може да направи всичко,  което
поиска  и  даже  на  70-годишна  възраст  кара  най-сексапилните  млади  жени,  които  можем  да  си
представим, да се хвърлят в обятията му. Може би Фройд е едновременно прав и греши? Може би
удоволствието е трайно – поне до смъртта? Но наскоро отчаянието на Хю Хефнер стана видимо. През
2001 юнското издание  на списанието „Филаделфия“ публикува интервю на Бен Уолас със Сенди
Бентли, която заедно със своята сестра-близначка Манди, играеха ролята на негови две любовници.
Сенди Бентли разказа докъде е принуден да стигне Хефнер, за да намери задоволството или нещо
подобно.  „Хетеросексуалната  икона  (Хю  Хефнер)...имаше  затруднения  да  намери  задоволство  в
нормалния секс; вместо това той харесваше (ние със сестра ми) взаимно да си доставяме удоволствие,
а през това време той мастурбираше и наблюдаваше порно филми с мъже-хомосексуалисти.“ 

За това твърдение Ред Мерсер Шушард, друг коментатор, казва: „Хю Хефнер олицетворява това,
което неговите  клеветници  казват  от  много  години...Цялата  порнография  задушава  развитието  на
истинските  човешки  взаимоотношения...  Цялата  порнография  е  демонстрация  на  арестуваното
развитие... Цялата порнография, разглезвана достатъчно дълго, изпразва секса от съдържанието му до
степента, при която даже най-пощръклелият от Виагра „пръч“ става неспособен психически да се
наслаждава на телата на младите жени.“ Оказа се, че Хю Хефнер не е образецът на удоволствието, а е
трагичен старец, една истинска човешка трагедия.  (Коментар: Вижте какво се случи и с цар Давид на стари

години – 3Царе1:1-4. Д.Пр)
А сега обмислете живота на един човек, когото познавам като близък приятел, Джак Екерд, който

живя  според  истините,  които  преподаваше  К.С.  Луис.  За  много  хора  Екерд  е  олицетворение  на
техните  мечти  за  успеха.  Той  беше  ръководител  на  Главната  администрация  за  услугите  във
Вашингтон и участва в изборите за губернатор на Флорида. Когато го срещнах за пръв път, Джак беше
в края на 60-те си години и беше превърнал двете наследени от баща си дрогерии във верига от 1700
дрогерии по цялото южно крайбрежие на САЩ и по този начин беше спечелил значително богатство.
Джак Екерд искаше да изживява пълноценно всяка минута от живота си – и той постигна това. Като
младеж той се научил да управлява самолет. Когато постъпил в армията през Втората световна война
(Коментар: Екерд – 1913-2004. Д.Пр.), той бил пилот и летял по най-опасните маршрути над Хималайски
планини. Продължи да управлява самолет през по-голямата част от живота си – и да плава с яхта, и да
помага на изоставени деца (Коментар: Построил е сиропиталища за изоставени деца, в които са живели около 60

000  деца.  Д.Пр.)  и  през  цялото това  време успял  да  изгради една  огромна бизнес  империя.  Когато
посетих Джак на неговия 80-ти рожден ден в офиса му в Клиъруотър, Флорида, той току-що беше се
спускал като алпинист по една стена в спортната зала и се беше придвижвал, висейки само на ръцете
си по едно хоризонтално опънато въже под тавана на залата, което беше поставено там, за да играят
младежите. Забележително!

Когато го срещнах за пръв път, Джак все още беше човек, чиято цел е успеха в бизнеса, но беше
започнал да се пита, каква е целта на живота.  Той прояви интерес към работата ми в областта на
реформиране на правосъдието и това бързо се превърна в негова страст. Веднъж двамата с него се
качихме в неговия самолет и обикаляхме градовете във Флорида, произнасяхме речи и разговаряхме с
влиятелни  хора.  Резултатите  от  това  бяха  някои  много  конструктивни  промени  в  правосъдната
система на Флорида. От началото на нашето сприятеляване двамата с Джак Екерд разговаряхме много
за  моята  вяра.  Той чу за  моето духовно пътуване  още през  първата  вечер,  когато  се  срещнахме.
Започна да чете моите книги и започна да се интересува от големите въпроси на живота. Някъде по
този дълъг път – не съм сигурен как се случи това – в Джак Екерд се извърши духовна промяна.
Подобно на К. С. Луис, Джак Екерд стана християнин. Един ден ми се обади по телефона и просто ми
каза: „Сега аз съм християнин...“ Разказа ми за събуждането, за моментът, в който напълно осъзнал
какво означава да бъдеш християнин. Изглежда той не изпитваше мъчителното чувство за виновност,
нито премина през период на изпълнено с плач разкаяние. Неговата приемане на вярата беше тихо, но
произведе абсолютно драматични резултати. Както във всяка друга област в живота му, независимо
дали това е акробатично летене, превръщането му във ветроходец от световна класа или започването
на  нови  бизнес  начинания,  Джак  Екерд  се  хвърли  изцяло  в  новата  си  вяра.  Веднага  щом  стана
християнин, той премахна „Плейбой“ и „Пентхауз“ от всичките си магазини, въпреки че това решение
му струваше загубата на много пари в годишните му доходи. След като веднъж беше взел решението
си, Екерд никога не се обърна назад. Той беше се отказал от миналото си заради Бога.

Наблюдавах забележителната промяна, която настъпи в живота на този човек. Двамата с него
посетихме затвори по целия свят. Когато веднъж пристигнахме в затвора Ла Модело в Колумбия, ние
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открихме, че канализацията е задръстена и вече 2 седмици няма течаща вода. Затворът беше пълен с
юноши и младежи, арестувани по улиците в Богота. Когато Джак, нашата група и аз обикаляхме в
затвора,  повечето от нас запушвахме носовете си.  А Джак изглежда,  че не забелязваше вонята  и
вървеше, усмихнат до уши. Спираше младежите и говореше с тях. На една от любимите ми снимки се
вижда как Джак е прегърнал младеж на около 18-20 години. Единствено аз мога да оценя правилно
колко лошо миришеше този младеж и колко щастлив беше Джак.

Даже  преди  да  стане  християнин,  Джак  притежаваше  истинско  състрадание  и  готовност  да
помага на децата в беда да намерят мястото си в живота. Той създаде една верига от сиропиталища, за
да  се  погрижи за  непълнолетните  по  цялото  южно крайбрежие  на  САЩ,  които  оказаха  огромно
влияние върху десетки хиляди юноши. След като стана християнин, стремежът на Джак да помага на
хората стана още по-силен. Заедно с него посетихме затвора Мунтинлипа във Филипините, където
убийствата между 7000-те затворници беше нещо обичайно. Охраната не се опитваше да контролира
ставащото вътре в затвора, просто охраняваха никой да не излиза навън, което не беше трудно, защото
затвора беше разположен посред джунглата. Този затвор наистина беше отчайващо място,  в което
много от затворниците лежаха в леглата, болни от най-различни болести. Екерд спираше край всяко
легло и разговаряше с всеки човек. Прегръщаше много от тях, включително хората, които умираха от
„спин,“  болест,  която  по  онова  време  беше  слабо  позната.  Той  беше  като  Св.  Франциск,  който
прегърнал прокажения и правеше това с характерната си усмивка. Винаги окуражаваше затворниците
с които се срещаше. Както винаги, Джак питаше служителите в затвора какви видове медикаменти
имат. Ние установихме, че  болницата в затвора не разполага с почти никакви лекарства; рафтовете в
шкафовете за лекарства бяха полупразни. Джак много се натъжи от това и когато се върнахме в САЩ
увеличи усилията си за изпращане на лекарства в чужбина. Той отговаряше в нашата фондация за
изпращането на лекарства във Филипините, в Русия и до много други държави по света.

Когато излязохме навън, Джак се обърна назад за да погледне към затвора и ми каза: „Някой ден
ще трябва да намерим време и място, където няма да се отнасяме към хората по този начин.“ Той
имаше поглед в бъдещето, който не беше утопичен, а основан в собственото му желание да се раздаде
в полза на другите. Факт е, че през последните години от живота си Джак Екерд започна да дарява
живота си, времето си и парите си в увеличаваща се страст.  Той беше открил какво е истинското
щастие. Не концентрираният в самите нас, стремящ се към удоволствията живот, а живот, насочен
към помагане на другите. 

Джак Екерд или Хю Хефнер? На кой от двамата искате да приличате? Чия от двете гледни точки
за света ще приемете в своя живот?

Част 27

 Лошата новина

Реалността на християнската надежда, свобода и щастие – и на техните ефекти върху света –
превръщат  християнството  в  правдоподобно.  Вярвам,  че  доказателството  е  убедително:
християнството е гледната точка за света, която най-добре дава възможност на хората да живеят в
хармония с реда в природата и с начинът, по който е предвидено да живеем. Най-добре можете да
изпитате коя гледна точка за света е вярна, като живеете според това в което вярвате и да видите
докъде ще ви отведат вашите вярвания. Тъжното е, че повечето хора откриват истината твърде късно.

Разгледайте  отново  живота  на  Уолъс  Стивънс,  човекът,  който  проповядваше  най-крайните
вярвания  на  постмодернизма.  Непоколебимият светски човек  Стивънс  открил истината,  когато  се
сблъскал с реалностите на живота – не с начинът, по който той си ги представял, а такива, каквито те
наистина са. Животът на Уолъс Стивънс ни показва не само, че гледната точка на постмодернизма за
живота е фалшива, но и че вътре в нас има едно предчувствуващо неспокойство, което изисква за
узнае истината и ни мотивира да продължаваме да я търсим. Даже един от великите критици на
християнството, Бертран Ръсел, признал това за собствения си живот, когато написал: „Човек е дух,
плуващ през света без никакъв реален контакт. Даже когато човек се чувства най-близо до другите
хора, нещо вътре в него изглежда твърдо решено да принадлежи на Бога и отказва да влезе в каквото
и да е земно общуване – поне това е начинът по който аз бих го изразил, ако считах, че имаше Бог. Не
е ли странно това? Аз пламенно се грижа за този свят, за много неща и за хората в него, но въпреки
това, какво е всичко това? Човек усеща, че трябва да има нещо много важно, въпреки че не вярвам, че
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има такова нещо.“ За разлика от Стивънс, Бертран Ръсел престанал да търси и това направило живота
му да е толкова трагичен.  (Коментар: Бертран Ръсел 1872-1970, английски философ, логик, математик, историк,
писател, общественик и политик, носител на Нобелова награда за литература. През различни етапи от живота си е бил
възприеман  като  либерал,  социалист  и  борец  за  мир,  но  самият  той  отрича  всичко  това.  Роден  е  в  едно  от  най-
аристократичните семейства на Англия,  3-ти граф Ръсел. Той е един от основателите на аналитичната философия.
Считан  е  за  един  от  най-изтъкнатите  специалисти  по  логика.  Опитал  се  е  да  формулира  логичните  основи  на
математиката.  Има  голям  принос  в  математиката,  логиката,  лингвистиката,  теорията  на  редиците,  изкуствения
интелект, науката на познанието, компютърната наука и философията. Останал пълен сирак на 3-годишна възраст, а на
16 години осиротял отново духовно, защото станал атеист. Той не е бил логична машина и през целия си живот жадувал
за дом, за любов и за собствени деца. През целия си живот бил разкъсван между родителите, бабите и дядовците си,
между атеизма и неговия мистицизъм, между 4-те си съпруги и многото си любовници, между живота му на учен и на
активен общественик и най-вече – между острият му и проницателен ум и необузданото му и страстно сърце. Една от
любовниците му написала: „Той изглеждаше като отделен от ума и тялото си, но целият пламък на ада гореше в очите
му.“  А  самият  Ръсел  написал  следното  на  лейди  Отолин  Морел,  най-обичаната  му  метреса:  „Коренът на  всичко  е
самотата. Аз страдам от толкова силна физическа самота, от която може би никой друг не е страдал и от която мога
да се  излекувам единствено,  ако  имам съпруга  и  деца.  Освен  това страдам от ужасна духовна самота...мечтаех  за
съчетание между духовното и физическото общение и ако бях имал добрата съдба да намеря това, аз можех да стана
нещо  по-добро  от  това,  което  някога  ще  бъда.“Д.Пр).  Не  бъдете  като  Бертран Ръсел.  Продължавайте  да
търсите.  Бележитият  френски  физик,  математик  и  философ  Блез  Паскал  твърдял,  че  тези,  които
търсят истината, накрая ще я намерят и откривайки истината, те ще намерят Бога.

Когато търсите вие, какво откривате? Апостол Павел казва, че чрез свидетелството на природата
ние можем да научим, че Бог съществува. В писмото си до църквата в Рим Павел пише: „Понеже от
създаването на света невидимите качества на Бога – вечната Му сила и божествената Му природа
– се виждат ясно и разбираемо от това, което е било направено, така че хората са без извинение“
(Рим.1:20 – мой превод). В създанието (в природата, вселената и света, и във всичко около нас и вътре
в нас) ние виждаме ясно редът на Проектантът, който изважда на показ „великият еволюционен мит,“
както  го  нарича  философът  Алвин  Плантинга.  Виждаме  и  моралният  ред  в  природата  –  как
поведението  на  човека  трябва  да  бъде  формирано  така,  че  да  е  в  хармония  с  физическата  и
биологичната реалност; ето това е нещото, което Павел описва като закон, който е записан в сърцата
ни. Освен това ние откриваме, че истината прониква в самата същност на нашето същество, когато тя
ни бъде съобщена чрез красотата. Съществува истина, която не може да бъде отречена, истина, която
ние не можем да не знаем. Това ни връща обратно при огромната човешка дилема, която е лошата
новина на настоящата глава от книгата.  Това е един от великите парадокси и той е от решаващо
значение за онези хора, които искат да разберат. Това е парадоксът, който ни измамва, защото в самата
ни  природа  е  заложено  тя  да  не  го  вижда.  Този  парадокс,  както  обясних  по-рано,  е  наречен  в
теологията с думата грях.

В природата ни е заложено да се бунтуваме. На човешката раса е дадена свободна воля и нашите
първи родители, Адам и Ева, не са избрали доброто. Те избрали това, което Св. Августин нарича не-
добро. (Даже ако възприемате описанието на сътворението в Битие като митология, въпреки че аз не
считам, че сътворението е мит,  в това описание се казва,  че хората – а не Бог – са отговорни за
последиците от греха.) Този първоначален грях или Грехопадението, както го наричат християните, е
извратил  (изопачил,  изкривил)  нашата  природа.  Извратената  ни  природа  ни  кара  да  правим
погрешното, даже когато знаем кое е правилното и това може да увреди виждането ни дотолкова, че
ние вече да не можем да виждаме истината. Така ние ставаме уязвими от широко разпространените
лъжи  на  културата.  Ние  даже  можем  да  бягаме  от  истината,  което,  както  често  казва  Библията,
вкоравява сърцата ни. В това състояние ние можем преднамерено да избираме да се отчуждаваме от
Бога, за което ще плащаме самите ние и ставаме зли даже вътре в себе си.

Видях това отблизо, когато в началото на 1980-те бях поканен в Ню Йорк за заснемането на
вариететна програма на Дейвид Фрост за  телевизия  NBC.  Снимките се  заснемаха в  едно от най-
грандиозните телевизионни студиа за онова време. Публиката беше разположена на скамейки, които
много  приличаха  на  скамейките  на  футболен  стадион.  Фрост  седеше  на  огромна  сцена  пред
публиката,  а  неговите  гости  седяха  от  двете  му  страни  срещу  един  огромен  екран.  Шоуто
представляваше смес от интервюта, музикални изпълнения и кратки скечове. По онова време Фрост
беше един от най-уважаваните журналисти в света и току-що беше публикувал интервютата си с
намиращия се в немилост президент Ричард Никсън. Фрост ме покани да участвам в обявения от него
„отворен дебат“ с Мадлин Мъри О'Хеър, прочутата атеистка, която през 1963 заведе дело в съда,
което  премахна  официалната  молитвата  в  обществените  училища.  Някои  от  моите  приятели  ми
казваха да не участвам в този дебат, предупреждаваха ме, че Фрост няма да бъде справедлив съдия в
дебата и че  Мадлин Мъри О'Хеър е злобен противник. Тя се беше прославила чрез една серия от
добре  разгласени,  наблюдавани  от  много  хора  и  много  рентабилни  дебати  с  Боб  Харингтон,
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евангелизаторът от Бърбън Стрийт в Ню Йорк. Когато отидох за снимките в централата на  NBC на
площад Рокфелер, аз бях придружен от двама асистенти до гримьорната и след това бързо бях заведен
в общата стая за участниците, където на гостите предлагаха сандвичи и качествени вина (Виното не е
най-доброто средство да демонстрираш мъдростта си пред телевизионните камери.)  Извратената ни
природа  ни  кара  да  правим  погрешното,  когато  знаем  кое  е  правилното  и  това  може  да  увреди
виждането ни дотолкова, че ние вече да не можем да виждаме истината.

Когато дойде моментът за заснемане на частта с интервюто в шоуто, двама асистенти, облечени в
сака и вратовръзки ме придружиха до студиото. Когато влязох вътре, режисьорите демонстрираха на
публиката  плакатите  с  подсказващите  текстове  за  участниците  в  шоуто  и  сигналите  за
аплодисментите. Тълпата беше инструктирана кога да аплодира, как да аплодира и кога да отговаря.
(Нужда е доста работа, за да се направи така, че тези шоута да изглеждат естествени.) От лявата
страна  на  Фрост  на  нещо,  подобно  на  трон  беше  настанена   Мадлин  Мъри  О'Хеър.  Фрост  ме
посрещна топло чрез своя изискан британски стил.  О'Хеър не каза нищо. Аз й протегнах ръка да се
здрависаме,  но тя отказа.  Тя имаше много нещастно изражение на лицето си.  Бях прочел всички
нейни  дебати  с  Харингтон и  бях  открил,  че  неизменно  Мадлин  Мъри О'Хеър печелеше  точки  в
дебатите,  като  цитираше  откъси  от  Библията.  Тя  беше  завършила  евангелски  колеж  и  имаше
задълбочени  познания  за  Писанията.  Според  мен,  основавайки  се  на  разказите  за  живота  й  на
младини, в един етап тя даже е била интелектуално убедена в истината на християнството. Забелязах,
че в дебатите си с Харингтон тя правеше неясни и повърхности обобщения за онова, което казва
Библията и това често пъти притесняваше Харингтон, поради което реших да пъхна моята Библия с
черна кожена подвързия под мишницата на лявата си ръка и да я прикривам, доколкото е възможно.

Когато дойде моментът за началото на шоуто, дресьорите на тълпата я подгряха до степента, че
тя започна да кипи от ентусиазъм. Телевизионните камери се завъртяха и се насочиха към нас. Фрост
започна да задава въпросите си първо към мен, като припомни някои от грешните ми действия в
скандала  Уотъргейт,  които  накараха  публиката  на  „охка,“  да  „ахка“  и  понякога  да  освирква.  Аз
започнах да обяснявам как новата ми вяра е отворила очите ми за истинската природа на делата ми.
Фрост възрази: „Но г-н Колсън, вие сте вярващ човек, защо е нужно да слушаме всички тези неща?“
При тези думи зрителите наистина изригнаха. После Фрост ме помоли да свидетелствам и да обясня
как „томахавката на Никсън“ (т.е. аз) се обърна към Бога. Разполагах само с няколко минути, за да
разкажа тази история, но започнах да говоря, гледайки втренчено във Фрост. Докато говорех, г-жа
О'Хеър се наведе напред в креслото си, обърна главата си надясно и започна да гледа към мен точно
над рамото на Фрост. Това доста ме разконцентрира, но тогава тя започна да прави гримаси с лицето
си. Не можех да повярвам, че наистина правеше това. Обърна надолу долната си устна и оголи зъбите
си. Очите й станаха студени като лед. Отклоних погледа си леко от Фрост към червената светлина на
камерата,  но  с  периферното си  зрение  видях,  че  г-жа  О'Хеър  започна  да  стана  още  по-крайна  в
действията си. За тази цел тя даже премести стола си. Започна да жестикулира с двете си ръце и да
мърмори думи, които не исках да се опитвам да разбера. 

Говорил съм много пъти в шумни и враждебни места, от съблекални на бейзболни отбори до
помещения, пълни със затворници, които са на границата да се разбунтуват. Задавали ми са неудобни
въпроси по време на политически дебати. Трябваше да понеса спокойно странното поведение на  г-жа
О'Хеър, но аз не го понесох. Установих, че ми е трудно да запазя концентрацията си и не съм сигурен
доколко добро беше   посланието, което изрекох. В началото не обръщах внимание на поведението й,
като го счетох за някакъв вид младежко дюдюкане, като викане с цел да бъде объркан противниковия
отбор. Стигнах до заключението, че тази жена наистина се опитваше да разстрои способността ми да
разкажа историята си.

По  време  на  разговора  Фрост  майсторски  ни  преведе  през  широка  гама  от  теми.  През  по-
голямата част от времето публиката,  може би поради подсказването от режисьорите,  подкрепяше
повече отговорите на г-жа О'Хеър. Тогава Фостър й зададе един въпрос за Библията. Тя гръмотевично
каза: „Библията е пълна с убийства, омраза и убиване на малки деца. Това е жестока, ужасна книга.“
Тъй като очаквах точно този момент, аз бързо се пресегнах през Фрост, подадох  й моята Библия и
казах: „Г-жо О'Хеър, ако ще критикувате Библията, по-добре е да цитирате от нея. Вие сте изучавали
Библията в колеж. Прочетете ни това, за което говорите.“ Тя се дръпна назад от мен, все едно че имах
оръжие в ръцете си. Аз настоях отново. Дейвид Фрост се присъедини към мен: „Г-жо О'Хеър, това е
достатъчно справедливо. Г-н Колсън е прав. Ако ще говорите за Библията, защо не цитирате от нея?“
„Не, не“ - каза тя и се дърпаше още по-назад, отказвайки да вземе Библията от ръцете ми. „Тя е пълна
с омраза и убийства!“ Тя не докосна книгата. Това веднага обърна хода на дебата. След този момент
публиката беше на моя страна,  както и Дейвид Фрост,  който няколко пъти притисна г-жа О'Хеър
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поради нежеланието й да отговаря на моите въпроси.
Дебатът продължи 20 минути и когато камерите бяха изключени, аз се чувствах изтощен. Дейвид

Фрост ми стисна  ръцете  и  ми благодари за  моята  искреност.  Докато разговарях с  някои хора  от
публиката, аз погледнах встрани и видях, че г-жа О'Хеър беше отишла в един ъгъл и седеше самотна
на един стол.  Отидох при нея,  наведох се напред и казах:  „Г-жо О'Хеър,  искам да знаете,  че  аз,
подобно на милиони християни се  моля  за  вас,  моля  се  вие да  намерите истината.“  Тя  погледна
гневно нагоре и изръмжа: „Аз не се моля, но ако се молех, аз щях да се моля вие да загубите. Вие ще
загубите, г-н Колсън. Вие няма да успеете.“ Отговорих толкова спокойно, колкото можах, че аз мога и
да не успея, но това, в което вярвам, ще успее.

Защо беше  този  яростен  отговор?  Ако  г-жа  О  '  Хеър  вярваше,  че  няма  Бог,  защо  се  сражава
толкова пламенно против хора като мен? Ако тя си мислеше, че аз се стремя към някакво суеверие,
защо не ме остави на спокойствие или даже да ми се присмее? Така бих постъпил аз. Стигнах до
извода, че има само една причина, поради която г-жа О'Хеър не оставя хората да вярват в своята си
вяра – защото тя наистина знаеше истината. Както казах по-рано, подозирам, че г-жа О'Хеър трябва да
е приела някога истината, преди да се обърне точно против нея.  Вероятно тогава тя е извършила
някакъв грях, изпълнила се е вътрешно със зло и се е почувствала принудена да се опита да унищожи
вярващата  система, която тя е знаела, че е истина. Това беше моето най-добро предположение, но по-
късно, когато научих как е умряла г-жа О  '  Хеър, аз разбрах, че бях срещнал жена, която наистина е
обречена на унищожение.

Историята на смъртта на г-жа О'Хеър прилича на съдбата на д-р Фауст. В класическата пиеса
Фауст  продава  душата  си  на  дявола,  за  да  придобие  знание  и  власт.  В  края  на  пиесата,  когато
демоните се събират, Фауст ще бъде толкова извратен, че за него ще е невъзможно да се разкае. Той
може единствено да пищи от невъобразим ужас, докато е въвличан в ада. По подобен начин смъртта
на г-жа О  '  Хеър разкрива пред нас докъде отвежда вършенето на зли дела.

След  като  заведе  съдебното  дело,  което  премахна  молитвите  в  обществените  училища,  г-жа
О'Хеър основа Американска атеистична организация. Тя правеше обиколки в страната и призоваваше
за забрана на произнасянето на името на Бога в обществения живот. През пролетта на 1995, около 15
години след като я срещнах за пръв път, г-жа О'Хеър била в Сан Диего и се защитавала в съда по едно
дело, заведено от атеистичната организация „Търсачи на истината,“ която твърдеше, че г-жа О'Хеър се
опитва  да  заграби  със  сила  тяхната  организация.  Те  твърдяха,  че  нейните  методи  включвали
издаването на фалшиви борсови акции. Няколко източници са документирали изумителните събития,
които последваха. Списанието „Криминални престъпления,“ книгата „Безбожницата“ на Тед Драгос и
сведенията от Бил Мъри, синът на Мадлин Мъри О'Хеър, ни позволяват да подредим събитията така,
както те са се случили.

Г-жа О'Хеър оставила седалището на Американските атеисти в Остин, Тексас на грижите на
един свой служител, Дейвид Уотърс, който имал дълго криминално досие, включително присъда за
убийство. Независимо от това, той се издигнал до длъжността ръководител на офис и получил достъп
до банковите сметки на организацията. Изглежда, че г-жа О'Хеър не е наела Дейвид Уотърс въпреки
миналото му, като жест на състрадание; може би тя го е наела точно заради миналото му. Оказва се, че
г-жа О'Хеър е управлявала Американските атеисти по нечестен начин, като е вземала пари, чиято
употреба никога не е била напълно разкрита. Вероятно тя се е надявала, че на бивши затворници като
Уотърс може да разчита, че няма да забележат нейните данъчни измами. Докато г-жа О'Хеър била в
Сан Диего с двама други членове на управата на Американските атеисти – нейния 40-годишен син
Джон  Гарт  Мъри  и  внучката  й  Робин  Мъри,  Уотърс  уволнил  останалите  членове  на  персонала,
затворил офиса и изпразнил оперативните банкови сметки, открадвайки повече от 50 000$.  Уотърс
твърдял пред полицията, че Джон Гарт му се обадил от Сан Диего и му казал, че те ще загубят делото.
Според писмените показания на Уотърс, Джон Гарт го инструктирал да открадне поне 100 000$ като
изпразни банковите сметки на  организацията  и ги превърне в  налични пари.  Уотърс трябвало да
запази 15 000$ за себе си и да остави 40 000$ в касата в офиса за Джон Гарт за да ги вземе, когато се
върне. Предателството на Уотърс накарало  Мадлин Мъри О'Хеър да побеснее. Усилията й да принуди
местните власти да отведат Уотърс в съда още повече я разгневили. Снизходителната присъда, която
получил – ограничение за придвижване и пробация – я накарала да изпадне в унищожителна ярост. Тя
решила да покаже на всички истинската природа на човекът, който я предал. Според съобщението на
Американските  атеисти,  юношата  Дейвид  Уотърс  помагал  в  побоя  на  друго  момче  с  една  тояга.
Когато Уотърс излязъл от затвора, той изглежда че се е нахвърлил върху майка си, съборил я на земята
в  безсъзнание  след  удар  с  дръжката  на  една  метла  и  след  това  уринирал  върху  нея.  След  това
продължил с  подправяне  на чекове,  извършване  на  домашни кражби чрез  влизане  с  взлом и бил
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арестуван заради редица нападения. Г-жа О'Хеър твърдяла, че юридическата снизходителност към
такива безжалостни животни може да бъде обяснена единствено  чрез преднамереното отношение на
съда към самата нея. Според нея, ако Дейвид Уотърс беше откраднал същата сума пари от църква, той
щял да бъде осъден да лежи до края на живота си в затвора.

Но Дейвид Уотърс не бил човек, който може да забрави обидата или да прости, или да страда от
някакви угризения на съвестта, което да му попречи да си отмъсти. Когато най-накрая той започнал да
действа,  той разчитал на историята на г-жа О'Хеър за  криенето на имущество.  Хората около нея
знаели, че делото заведено от „Търсачите на истината“ изисквали бързи приготовления за скриване на
по-голяма част от имуществото – особено нейната нейната библиотека, която струвала много милиони
долари, когато се очаквало, че те ще се скрият. Когато на 28.08.1995 Мадлин Мъри О'Хеър, Джон Гарт
Мъри и Робин Мъри изчезнали от техния дом в Тексас, почти всички вярвали, че те са избягали  и са
се скрили да живеят някъде нелегално, финансирайки се от банкови сметки в чужбина.

Това било заключението на служителят  Дейвид Тревис в Американските атеисти,  когато той
дошъл на работа на 28 август и намерил една бележка, закрепена на входната врата, на която пишело:
„Семейството на Мадлин Мъри О'Хеър беше извикано да отиде извън града по спешност. В момента,
когато пишем тази бележка, ние не знаем колко време ще продължи този период.“ Няколко месеца по-
късно Тревис получил писмо от Нова Зеландия, в което намерил банково извлечение от тайна банкова
сметка, в която имало повече от 1млн. $. Естествено той станал подозрителен. Полицията не намерила
никакви следи от насилие в къщата, където живеело семейството Мъри О'Хеър. Но имало няколко
странни неща. Чиниите от закуската били оставени навън, в двора на къщата. Лекарствата на  г-жа
О'Хеър, която била диабетичка, стояли на шкафа в кухнята. Още по-притеснителното било, че двете
семейни кучета „кокер шпаньол“ били оставени без надзор. Хората знаели, че Робин обичала много
повече кучетата си, отколкото хората. Полицията не направила нищо. Водещият следовател казал, че в
Тексас не е престъпление да изчезнеш.

Двама членове на управителния съвет на Американските атеисти бързо поели контрола. Елен
Джонсън и Спайк Тисон отворили отново централния офис и започнали да отменят поръчките за
доставка на книги, като през цялото време отричали пред публиката, че нещо не е наред. Тисон се
пренесъл  да  живее  в  празната  къща  на  Мъри  О'Хеър,  а  Джонсън,  ново  обявеният  президент  на
организацията казал на журналистите: „Ние не подозираме някаква измама...и аз не мога да ви кажа
поради какви причини. Ние просто не подозираме измама.“ Джонсън уверявала всички, че никакви
пари на организацията не са изчезнали.  Спайк Тисон изглежда, че успял да се свърже с Джон Гарт по
мобилния му телефон и той отново му казал, че семейството е било извикано да отиде някъде поради
причини, които той не искал да съобщи. Непостоянните разговори със семейството  Мъри О'Хеър
продължили няколко седмици. Джон Гарт и Робин продължавали да твърдят, че нищо лошо не се е
случило, въпреки че техният тон подсказвал обратното. Последните думи на Робин Мъри към Елен
Джонсън били: „Знам, че вие ще направите правилното нещо.“

Но какво  е  било това  „правилно нещо“?  За  новите  ръководители на  Американските  атеисти
правилното нещо се оказало, че е на всяка цена да запазят репутацията на организацията, а не живота
на семейството Мъри О  '  Хеър. Когато Елен Джонсън и Спайк Тисон се заровили в документите на
Американските  атеисти,  те  намерили  причина  да  повярват,  че  тримата  липсващи  са  офейкали.
Документите  показвали,  че  семейството  Мъри  О'Хеър  се  отнасяли  към  банковите  сметки  на
Американските атеисти като към своя детска спестовна касичка.  Въпреки това,  Джонсън и Тисон
продължавали да отричат, че  нещо не е наред. Тисон защитавал Мъри О'Хеър от слуховете, че те са
откраднали пари.  Той казал:  „Ние знаем къде  се  намира  всяка  банкова  сметка.  Всяка  стотинка  е
осчетоводена.“

Единственият човек, който считал, че тримата от семейството Мъри О'Хеър може би са жертва
на престъпление, е бил Уилям Д. Мъри ІІІ, синът на  Мадлин Мъри О'Хеър, който през 1980 обявил
публично, че е станал християнин, след което майка му престанала да поддържа всякакъв контакт с
него  и  публично  се  отрекла  от  него,  като  казала:  „Предполагам,  че  това  може да  бъде  наречено
следродилно абортиране от страна на майката; Изцяло се отричам от него, напълно и завинаги...Той е
отвъд онова, което човек може да прости.“ Една година след изчезването на тримата от семейството
Мъри О'Хеър,  Бил Мъри внесъл в полицията в Остин официален сигнал за  липсващи хора.  Това
предизвикало протести от страна на Американските атеисти. Спайк Тисон обвинил Бил Мъри, че е
внесъл този документ за да привлече вниманието на публиката към своето християнско служение.
Някъде по това време, през лятото на 1996 репортерът Джон МакКормак от вестник Сан Антонио се
заинтересувал от този случай.  МакКормак и частният детектив Тим Йънг започнали да проследяват
преместванията на семейството Мъри О'Хеър през септември миналата година, използвайки записите
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за разговорите от телефона на Джон Гарт Мъри. Статиите на МакКормак стимулирал анонимни хора
да направят предположения,  което довело до нови посоки на търсенето,  по които полицията най-
накрая започнала да действа.  Историята за  последните дни на Мадлин Мъри О'Хеър,  Джон Гарт
Мъри и Робин Мъри се оказала ужасна.

Изглежда разобличеният служител Дейвид Уотърс наел двама от приятелите си от затвора, Дени
Фрай и Гери Кар за да изпълнят планът му за отвличане на тримата членове на семейството Мъри
О'Хеър и да ги изнудят. Те отвели трите си жертви в Сан Антонио и ги затворили в един порутен и
необитаем  мотел,  Уотър  Ин.  Докато  държали  Мадлин  и  внучката  й  Рози  заключени,  Уотърс  и
съучастниците му принудили Джон Гарет да им съдейства за да откраднат повече от 600 000$. Твърди
се,  че  Кар летял с Джон Гарт до Ню Джърси за  да уреди електронното превеждане на парите в
банковата сметка на един бижутер в Сан Антонио. Джон Гарт бил насилен да поиска този бижутер да
обмени парите в златни монети. Когато това било направено, престъпниците извършили изтегляния
на огромни парични суми от кредитните карти на семейството Мъри О'Хеър. Въпреки, че Джон Гарт
имал достатъчно възможности да избяга от своя похитител или да влезе във връзка с властите, той
никога не се опитал да направил това. Бил Мъри, който винаги бил осмиван от майка си, че е мухльо,
се оказало накрая, че въпреки това обича майка си, защото се опитал да стане неин спасител. Според
мен е възможно членовете на семейството Мъри О'Хеър да са се страхували, че колкото и голяма да е
в опасност живота им, още по-страшното е, че след случилото се те бъдат подложени на още по-
стриктни проверки от властите и това ще сложи край на позицията им на лидери на Американските
атеисти. Те се надявали да откупят освобождаването си от тази каша и тогава наистина да потънат в
неизвестност, като използват други тайни авоари, които ужасните крадци не били открили.

Но след като вече парите били „изпрани“ чрез купуването на златните монети,  Дейвид Уотърс,
Дени Фрай и Гери Кар очевидно вече не се нуждаели от семейството Мъри О'Хеър. След като Робин
била  изнасилена,  трите  жертви  били  убити,  вероятно  чрез  удушаване  от  Дейвид  Уотърс.  После
труповете  им  били  закарани  в  клетка  за  съхраняване  на  багаж,  наета  от  „Чико“  Осборн,  друг
съучастник на Уотърс. В това затворено място труповете били разчленени с трион и след това били
напъхани във варели за нафта. В някакъв етап от операцията труповете били частично изгорени. След
това престъпниците закарали остатъците от жертвите си на около 200 км оттам в едно самотно ранчо
и ги заровили там в плитки гробове, без знанието на собственика на ранчото. 

Един-два дни след това, когато вече нямали нужда от услугите на Дени Фрай, другите му двама
съучастници го убили. Голият му и обезглавен труп бил оставен край една унила магистрала в Тексас.
След извършените престъпления Уотърс измил с вода и белина наетото складово помещение. После
Уотърс, Кар и  любовниците им си устроили празненство, което им струвало 80 000$, които платили
със златни монети. Те скрили останалата част от плячката в друга складова клетка, която била наета
от приятелката на Уотърс. Веднъж, когато наличните му пари свършили и се налагало да попълни
запасите си, Уотърс отишъл в склада и установил, че останалото злато е изчезнало. Поради друга
прищявка на съдбата друга пътуваща група, която притежавала универсален ключ, който можел да
отключва типът ключалка, използван от приятелката на Уотърс, открила скритото съкровище. Накрая
полицията намерила само една златна монета; всички останали пари били използвани за развлечения
и за нещастия.

„Знам, че вие ще направите правилното нещо,“ казала Робин Мъри, молейки се за живота си. Но
Дейвид Уотърс се осланял на факта, че Мадлин Мъри О'Хеър много време преди това е направила
невъзможно извършването на „правилното нещо.“ Тъжният и гнусен живот на Мадлин Мъри О'Хеър
се превърна в съвременна притча за това, което се случва когато знаете кое е истината, но се отдавате
на лъжата. Самият вие ставате зло, нито сте способен да живеете добър живот, нито умирате с добра
смърт. Г-жа О'Хеър може да изглежда, че е един краен и необичаен пример, но истината е, че всички
ние много повече приличаме на нея, отколкото си представяме. Всички ние сме виновни за това, че се
отричаме от истината и живеем напук на доброто. Опитайте един малък експеримент. Когато ставате
сутрин, изберете един от вашите любими грехове – не от тези, които са видими, а от онези, за които
си  мечтаете  –  независимо  дали  това  е  някаква  похотлива  страст,  или  е  лакомия  за  нещо,  или  е
скъперничество – това нещо, което най-силно ви изкушава. Тогава вземете решение да не извършвате
в мислите си този грях, понеже знаете,  че грехът в разума накрая отвежда до греховно действие.
Например, започнете денят с абсолютната решимост, че няма да пожелавате, че няма да искате повече
неща  –  каквото  и  да  става.  Предполагам,  че  вие  ще  можете  да  избегнете  да  пожелавате  или  да
извършвате някакъв друг грях, като включването на телевизора, да не четете някое списание или да не
излизате  от  дома  си.  Може  би  ще  продължавате  през  целия  ден  да  си  напомняте:  „Няма  да
пожелавам.“ Но в обичайния ви начин на живот вие няма да имате нито един ден, през който да не
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помислите за това, за което сте се заклели да не мислите. Можете да обучите мозъка си да мисли по
определен начин; можете да дисциплинирате емоциите си, въпреки че това е много по-трудно.  Но
волята ви не може да бъде променена даже чрез най-големите ви усилия. Волята ви винаги, още от
самото ви раждане, има склонността да излиза извън начинът, по който сте създаден да бъдете . Аз
вярвам, че е нужна По-висша Сила – безгранична,  личността на Бога чрез Исус Христос –  за да
изправи   нашата воля.

За щастие, хората могат да чуят истината, да идат при нея и да се пресегнат, за да я вземат. Или
за нещастие,  те могат да не достигнат до целта, техният грях може да не им позволи да приемат
онова, което те предполагат, че може да е истината. Тези хора са за най-голямо окайване. Те могат да
видят  Бога  в  проекта  на  вселената  и  могат  да  разпознаят  несъмненият  факт  на  етиката,  защото
законът на морала е записан в сърцата им. Но поради непокорната си воля те не могат да придобият
истината, даже когато знаят какво би трябвало да направят. Хората, които са в това състояние, са
обречени в най-добрия случай да живеят зле функциониращ живот.  Да знаеш това нещо, което е
истина и въпреки това да правиш нещо друго, е точно самото определение на зле функциониращия
живот.  Лесно  е  да  видим  зле  функциониращия  живот  на  Мадлин  Мъри  О'Хеър,  но  всички  ние
подобно на  нея  живеем зле  функциониращ живот.  Всички ние  вършим грях.  Знаем истината,  но
живеем по начин, който я отрича. Стремим се да живеем добрия живот, но постоянно избираме точно
обратното. Някои от нас отиват даже още по-далече – ние преставаме да се съпротивляваме на силата
на злото в живота си и предаваме живота си на него.  Това се случва,  когато хората,  които знаят
истината до степента да са убедени в нея, въпреки това на драго сърце и извратено се бунтуват против
нея. Грехът толкова много е работил в сърцето им, че е изсушил и вкоравил съвестите им. Това са най-
трагичните случаи, защото тези хора стават зли в себе си и живеят по най-отвратителен начин. Вие
виждате последователността: постоянното отричане на истината води до благосклонно живеене напук
на доброто.  Това е ужасна перспектива,  поради което разказахме тук историята на Мадлин Мъри
О'Хеър като предупреждение. Но колкото и непокорна да е човешката воля, това никога не трябва да е
повод за отчаяние. Един от въпросите, който най-често е задаван на християните е: „А защо ние не
виждаме Бог да работи в човешката история?“ Истината е, че ние виждаме! Ние не сме сами в света,
не сме оставени единствено на нашите унищожителни избори.

Преди  години  говорих  в  университета  „Уилям  и  Мери.“  (Коментар:  Намира  се  в  Уилямсбърг,
Виржиния. Основан е през 1693 от английските крал Уилям ІІІ и кралица Мери ІІ. Това е вторият след Харвард
най-стар  университет  в  САЩ.  Там  са  се  учили  президентите  Джордж  Вашингтон,  Томас  Джеферсън,
Джеймс  Монро  и  Джон  Тейлър,  както  и  други  видни  личности.  Считан  е  за  един  от  най-добрите
университети в  САЩ в областите правосъдие и медицина.  Д.Пр.)  След лекцията ми имаше период за
задаване на въпроси и отговори и един човек, който се представи като ръководител на катедрата по
философия  отиде  при  микрофона  и  направи  едно  продължително  изказване  за  логиката  на
позитивизма.  В  един  момент  той  каза:  „И  така,  г-н  Колсън,  вие  не  можете  да  докажете,  че  Бог
съществува. Но аз ще ви дам шанс да направите това още сега. Моля вашият Бог да направи чудо.
Нека да го видим тук и сега.“ Сред публиката се чу смях и някой аплодираха за „ръкавицата, която той
хвърли в краката ми,“ за да ме предизвика на дуел.

Аплодисментите ми дадоха нужното време, за да помисля. Не си спомням всичко, което тогава
ми мина в главата, но предполагам, че мислех за няколко логични опровержения. Но после се сетих за
нещо много по-категорично.  Казах на този човек, че ако иска да види чудо, той просто трябва да
погледне към мен самият. Ако разбереше доколко изцяло Бог беше променил сърцето и волята ми, той
нямаше да има нужда да търси някакво друго чудо.

Както ще видим в следващата глава,  Бог действа в историята и в нашия живот. Християните
наричат това действие на Бога с думата „Провидение.“

ДА ЖИВЕЕМ ДОБРИЯТ ЖИВОТ

Част 28

Благоразумие

В един неделен ден в моята църква показаха едно видео на случайни интервюта с хора в един
мол. Репортерът питаше хората дали имат усещането, че животът им е насочван от някаква сила,
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която е извън тях. Изглежда журналистът не попадаше на хора, които вярват в учението на Дарвин за
еволюцията,  защото за  мое  изумление,  никой от  запитаните  не  отговори отрицателно.  Почти  без
изключение всички интервюирани изразяваха убедеността си, че някаква сила направлява живота им.
Един  човек  каза,  че  това  е  Бог,  други  казваха,  че  това  е  съдбата  или  Провидението.  Един  от
интервюираните каза, че в миналото си мислел, че той управлява живота си, но сега разбрал, че не
той го управлява.  Той каза, че често пъти очаква да получи знаци, преди да вземе важно решение.
Добави, че като се връщал в спомените си назад, той разбрал, че по пътя му са били поставяни много
знаци, но той не ги е виждал (или разбирал.), но не предположи кой може да е поставял тези знаци. 

Като хора ние притежаваме вродено усещане, че животът ни се ръководи от нещо, което е извън
нас. Аз вярвам, че това усещане е присадено вътре в нас от един целенасочен Проектант. Поради тази
причина  всички  религии  и  повечето  философски  системи  се  стараят  да  обяснят  връзката  между
отделния човек и всеобхватната воля. Обяснението на християнството е, че Бог не само ни е създал,
но и че Той ни поддържа и ръководи. Ние вярваме, че Бог е формирал цялата история и е определил
нашето място в нея според Своя собствен замисъл. Това е Провидение. Даже хората, които казват, че
вярват в нещо, което не е техен личен Бог, накрая приписват на това нещо някои от характерните
черти на  Бога на християните. Спомняте ли си за  Хийтър Майлс, бившата жена на  певеца Пол
МакКартни  от  групата  „Бийтълс,“  чиято  житейска  история  и  борбата  й  за  забрана  на
противопехотните мини обсъдихме в гл.  3? Когато кракът й беше ампутиран вследствие на пътна
катастрофа, тя казала: „Изглежда че по този начин съдбата ми каза, че е подготвила нещо друго за
мен.“ 

Как  може  съдбата  „да  ни  каже“  нещо?  Древните  стоици  са  вярвали,  че  всяко  събитие  е
предопределено  от  съдбата.  Но  според  тях  съдбата  или  провидението  не  давали  намеци  и
подсказвания; съдбата управлявала живота на човека категорично като законът за земното притегляне.
А думите на Хийтър Майлс подсказват, че силата, която е ръководила живота й, се грижи за нея на
някакво ниво.  Съдбата не може да действа по този начин;  тя  е само видимата страна на нещата.
Думите на г-жа Хийтър Майлс намекват, че тя вярва, че зад съдбата стои някаква друга персонална
сила, която всъщност контролира събитията.

Широко разпространеното вярване на хората,  че животът им е ръководен от по-велика воля,
отколкото от тяхната собствена воля противоречи на вярването, че вселената е възникнала случайно.
Ако светът се ръководеше от случайности, тогава животът е въпрос на късмет и представите, че има
съдба или провидение са лишени от основание. Ако това е вярно, животът е наистина „звук и ярост, и
не  означава  нищо“  (Уилям  Шекспир,  Макбет,  5-то  действие,  сцена  5-та).  Но  нещо  вътре  в  нас
протестира и твърди, че в живота ни наистина има логика.

Филмовият критик Брайън Гадова използва филмът „Корабокрушенец,“ за да илюстрира  как
нашата култура се опитва да замени представата, че има Бог, който контролира всичко и да я замени с
представата за  съдбата.   Том Ханкс играе полята на служител на транспортната компания FedEx,
чийто самолет катастрофира в Тихия океан и след това Том е изхвърлен от океана на един необитаем
остров. Ние наблюдаваме как Ханкс построява заслон, изработва си инструменти и търси общуване с
някого,  като  рисува  едно  лице  (използвайки  собствената  си  кръв)  върху  една  волейболна  топка.
Накрая си построява ветроходна лодка, тръгва да плава в океана и една сутрин бива спасен от кораб,
чиято ревяща сирена го изважда от почти безсъзнателното му състояние.

Когато се връща в цивилизацията,  Ханкс открива, че годеницата му го е изоставила. Но това не
е проблем, защото застраховката му като служител на FedEx е толкова щедра, че той се свързва с
друга прекрасна жена. Филмът завършва оптимистично, като показва Ханкс, стоящ на един кръстопът
и  размишлява  пред  две  указателни  табели,  които  посочват  към  две  различни  направления.  Той
поглежда към двата пътя, вглежда се, изучава ги, мисли, вдига рамене, тръгва в едната посока и гледа
напред докъде ще го отведе след  това съдбата. (Или може би безнадеждността, ако единият път е
толкова добър колкото другия и от нашия избор няма никакви последствия.)

Английският пуритански теолог Джонатан Едуардс твърди,  че ние не можем да живеем със
случайността и нищожността. Мисълта, че ние живеем заради тези неща, че въртенето на нашата
планета  е  безцелно,  без  никакъв  план,  без  никакво  бъдеще  –  всички  тези  твърдения  са  просто
незащитими.  Поради  това  тези,  които  отхвърлят  Бога  като  техен  водач  в  живота,  често  пъти  са
принудени да търсят какъвто и да е заместител, за да запълнят празнината. Това е причината, поради
която 25% от американците четат и вярват в предсказанията на астролозите.  Когато живееше в Белия
дом,  Нанси Рейгън вярваше в астрологията толкова силно,  че съветваше президента да подрежда
графика си според подреждането на звездите.  Наистина ли интелигентните хора вярват, че звездите
оказват влияние върху нас? Интелигентните хора вярват, че волята на отделния човек и всеобхватната
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воля  трябва  да  бъдат  свързани и  те  предпочитат  това  свързване  не  бъде  придружено от  никакви
допълнителни морални ограничения. К.С. Луис казал: „Прекрасно е да сме способни да мислим за
тази  велика  и  тайнствена  Сила,  движеща  се  като  вълна  през  вековете,  която  ви  носи  на  своя
гребен...стига само тя да е сляпа сила, да не притежава морал и разум, и никога  да се намесва в
живота ви така, както този досаден Бог, за когото учехме, когато бяхме деца.“

Хората бягат от Бога защото, за разлика от някоя тайнствена сила, Богът от Библията налага
морални изисквания, които те не искат да срещат. Но хората никога не престават да гладуват за този
вид обещание, което само Бог може да даде, даже когато те четат предсказанията на астролозите. Това
обещание е тук, стига ние да си отворим очите. Отново и отново виждаме доказателството за Божията
ръка, която направлява както отделните хора, така и народите. Енергичният и смел професор по право
Филип Джонсън от университета Бъркли в Калифорния, за когото ви споменах вече, имал среща с
Провидението  по  един  несъмнен  начин.  Двамата  с  него  работихме  заедно  повече  от  10  години.
Наблюдавах го как той с вещина се превърна във водеща фигура в голямото движение на учените и
интелектуалците, които разгласяваха доказателството на Интелигентния Проект, който разгледахме в
гл.20.  Колко невероятно важна и стратегическа е  работата,  която извърши Джонсън! След това,  в
началото на 60-те си години, когато се намираше на върха на славата си, Джонсън беше внезапно
повален  от  един  сериозен  удар,  който  го  остави  парализиран  и  не  можещ  да  става  от  леглото.
Спомням си колко много ме угнети тази новина. Всички сведения, които получих от близки приятели
на Джонсън и на семейството му бяха мрачни; нямаше изгледи той да се върне към преподавателската
си дейност в университета. Как можа Бог да позволи да се случи такова нещо?  Бог със сигурност
трябва да е знаел, че ролята, изпълнявана от Джонсън е крайно необходима.

В  резултат  от  големите  грижи  от  страна  на  лекарите  и  на  старанието  на  семейството  му,
Джонсън започна бавно да възстановява по-голямата част от физическите си способности. За щастие,
неговият  мозък  не  беше  увреден.  Този  искрен  и  решителен  човек  положи  големи  усилия  за  да
възстанови говора си и с помощта на физиотерапевтите отново можеше да работи – поне с помощта
на другите. Той написа трогателен разказ за своето боледуване в който призна, че най-много от всичко
се  е  страхувал  да  не  бъде  увреден  мозъкът  му;  смъртта  за  него  било  много  по-малка  заплаха,
отколкото „срамът от  безпомощността.“  Имало е  моменти,  когато той лежал в  болничното легло,
объркан и потиснат, лявата страна на тялото му била парализирана и тогава искал просто да умре.
Самосъжалението го  сграбчвало,  придружено от „змейовете в  мозъка,“  преувеличена метафора за
ужасите. Джонсън пише за преживяването си в една болнична стая, която често била пълна с обичащи
го приятели, които се молели за него. По време на едно такова посещение, един приятел от неговата
църква запял един обикновен химн:  „В Христос  аз  стоя на  здрава скала,  цялата  останала  земя е
подвижен пясък.“ Думите на тази песен достигнали до дъното на душата на Джонсън. Той осъзнал, че
е изградил живота си на подвижен пясък, а не на здрава скала. Да, номинално той бил християнин –
поне  така  се  считал  самият той.  Но  той станал  вярващ в  Бога,  защото  бил  „скептик  за  всичко
останало.“ Въпреки че бил „възстановяващият се човек на разума,“ който успял да открие всички
недостатъци в света на логиката, той никога преди това не бил стигнал до състоянието да повери
живота си изцяло в ръцете на Исус Христос. Такава интимна и лична вяра “му се струвала твърде
сантиментално нещо, за да може понесе цялата тежест на живота в най-отчайващия му момент.“ Но
докато лежал безпомощен в болницата, думите на химна изпълвали мислите му и  той разбрал, че
единствено  Исус  би  могъл  да  бъде  тази  солидна  скала.  В  този  момент  той  престанал  да  бъде
интелектуален  християнин,  човек,  който  може  да  спори  за  истината  и  се  превърнал  в  истински
християнин, който е изпълнен с Божия Дух.

Въпреки,  че  Джонсън  все  още  имал  проблеми  със  здравето  и  страдал  от  последствията  от
преживяният удар, той станал много по-резултатен и решителен защитник на интелигентния Проект
на вселената. Освен това той много дълбоко се променил, станал много по-спокоен и любезен. Дали
Бог е дал на Джонсън този удар, за да привлече вниманието на гордият професор? Нито за миг не съм
вярвал в този възможност. Болестта засяга всяко смъртно тяло. Всички ние вървим към залиняване.
Пръст при пръст. Не, аз не вярвам, че Бог нанася тези почти смъртоносни удари, за да ни накаже или
за да ни научи, но позволява те да се случват и ги използва за Своите цели.

Често пъти провидението е нещо, чиято същност ние осъзнаваме по-късно. Аз се връщам назад
в живота си и виждам ясно доказателството за невидимата ръка на провидението, която е ръководила
живота ми в критичните моменти – даже още преди да бях станал християнин. В миналото считах, че
много голяма част от онова, което се случи в живота ми е мой собствен проект – времето, което
прекарах в морската пехота, в юридическия университет, в работата ми в управлението на САЩ. Но
сега разбирам, че всъщност това е било само подготовка за нещо много по-значимо.
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Ако ще трябва да проектирате типичният лидер на християнско служение в затвора - на някой,
който може да се свърже със затворниците и да ги евангелизира, вие може би ще проектирате някой,
който прилича на мен. 

На първо място, аз бях затворник. Веднъж, когато бях на посещение в един много труден затвор
и бях обкръжен от затворници, един от тях ми се подигра:  „Колсън, ти си бил в някои от онези
клубове за хайлайфа. За какво идваш тук да говориш с нас?“ Това беше един от редките случаи, когато
затворник спори с мен. В този момент в залата имаше може би 100-тина затворници и преди да мога
да отговоря, другите затворници започнаха да крещят срещу апострофиращият: „Не! Той е бил тук
точно като нас. Той знае какво е да си в затвора. Той е един от нас.“ 

Второ, аз имам репутацията, че съм издръжлив човек. Тъжно е, но в много затвори е в сила
законът на джунглата; издръжливият оцелява. Днес мога да отида в затвора облечен като мениджър в
бизнеса, с костюм и вратовръзка, но затворниците знаят, че аз съм бил и офицер от морската пехота, а
в затвора няма по-уважавана професия от морската пехота. Отгоре на всичко това, аз бях прочут като
коравия  човек  („томахавката“)  на  Никсън,  едно  описание,  което  тогава  не  ми  харесваше,  но  ми
помагаше много през времето, прекарано в затвора.

Накрая, аз бях юрист и високопоставен правителствен служител. Затворниците в затвора са в
почти  постоянният  хаос  на  правосъдната  система  и  те  трябваше  да  се  справят  с  проблеми,
причинявани от политиката и решенията на правителството.  Винаги съм бил малко изненадан от
вниманието,  с което затворниците се отнасят към мен, когато проповядвам в затвора – бил съм в
стотици  затвори  и  хиляди  пъти  съм  проповядвал  там.  По-младите  затворници  нямат  спомен  от
Уотъргейт или от президента Никсън, но въпреки това те с искрен интерес слушат това, което говоря.
Защо?  Заради начинът, по който Бог ме е подготвил – и разбира се, защото аз продължавам да се
връщам отново при тях през годините. 

Дали Бог  ми каза за  Неговата цел за  мен през  първите месеци,  след като бях освободен от
затвора и питах какво да правя с живота си? Бях получил някои много изкушаващи оферти за работа в
частния бизнес или като юрист, но аз исках да работя нещо, което е много по-малко във фокуса на
общественото внимание. Исках да бъда с децата си и да посветя част от времето за подреждане на
живота  си.  Но  въпреки  това  усещах  един  настоятелен  подтик,  че  трябва  да  направя  нещо  за
затворниците.  Не  исках  да  посветя  живота  си  на  това  нещо.  Работата  в  затворите  не  е  много
очарователен начин да употребите живота си. Един човек, с когото се запознах във Вашингтон, с
когото  станахме  приятели  през  този  период  и  организира  една  малка  молитвена  група  за  моя
подкрепа,  ми предложи да  работя с  политически лидери чрез  изучаването на  Библията.  Това със
сигурност щеше да бъде  логично. Но аз не можех да се освободя от убеждението, че съм призван да
работя в затворите. Подобно на Яков в Стария Завет   (Коментар: виж Бит. 32:22-32. Д.Пр.  ), аз се борих с
Бога до разсъмването. След края на тази борба Яков останал с една изместена бедрена става и куцал
до края на живота си. А аз завърших борбата с убедеността, че трябва да работя в затворите.

Дали това беше Провидение?    Със сигурност знам, че това не стана по моята воля.  Преди
доста години от собствения си опит разбрах как Бог оформя събития за Своите цели, когато страдах
от най-сериозното заболяване в живота ми; заболяване,  което ми даде възможност да усетя какво
означава да умреш. Бях във Филипините и по график ми предстоеше да произнеса една лекция, когато
стомахът  ме  заболя.  Изпитвах  много  по-силно  неразположение  отколкото  при  обичайните
храносмилателни  неволи  при  пътуванията.  После  установих,  че  имам  вътрешно  кръвотечение  и
предположих, че имам кървяща язва в стомаха; болката започна да се усилва и стана по-силна от
всякога. Върнах се в стаята си в хотела и обмислих вариантите, с които разполагах. Да се разболееш в
страна от Третия Свят винаги е придружено с допълнителен елемент на паника.  Дали ще получа
адекватно медицинско обслужване? Дали ще оживея? (Коментар: В момента, в който превеждам този
текст съобщиха, че прочутият американски актьор Николас Кейдж получил фрактура на глезена по време на
снимки у нас. Веднага го откарали в престижна болница, но само за да направят първоначален оглед и след
това той замина в САЩ да се лекува. И ние се ползваме с репутацията на страна от Третия Свят Д.Пр.)

Един приятел убеди местен специалист-уролог да ме прегледа (всъщност не съвсем подходящия
специалист, а единственият наличен). Лекарят предписа Зонтак и някакво друго лекарство. Реших да
спя през нощта и на другата сутрин да взема решение дали да вляза в болницата. Когато се събудих,
реших  да  летя  за  САЩ.  Лекарят  ме  посъветва  да  не  пътувам  –  той  не  можеше  да  каже,  дали
вътрешният ми кръвоизлив е преустановен – но въпреки това аз заминах. Полетът продължи 14 часа и
после ми казаха, че ако кръвотечението не беше спряло от само себе си, аз съм щял да умря по време
на полета.  Когато в  САЩ ме прегледаха,  рентгенологът  разгледа рентгеновите  снимки и  постави
диагнозата,  че  имам  язва.  Каза,  че  тя  вече  не  кърви  и  че  според  него,  ако  вземам  правилните



162

лекарства, аз ще бъда добре. Но моят семеен лекар Джо Спано не вярваше на рентгеновите снимки.
Според него не беше правдоподобно язва, която е кървяла, след това сама да е престанала да кърви.
Той направи ендоскопия и ...точно така, като се беше усъмнил – откри тумор. Оказа се, че аз всъщност
не съм имал никаква язва.  Туморът просто дразнел вътрешната  повърхност  на стомаха ми,  което
причинило кръвотечението и направило да изглежда на рентгеновата снимка така, все едно че има
язва.  Допълнителните  изследвания  показаха,  че  туморът  е  доброкачествен.  Графикът  ми  за
следващата година беше изпълнен предварително с ангажименти, поради което си помислих, че ще
трябва  да  изчакам  с  извършването  на  операцията  за  отстраняване  на  тумора.  Но  един  хирург-
специалист по операции на стомаха и поддръжник на моето служение ме посъветва да не отлагам.
Той каза: „Извади тумора сега.“ Той знаеше, че ако доброкачественият тумор в стомаха се превърне в
злокачественен и започне да пробива стомашната обвивка, това може да бъде смъртоносно. 

Приятелите ми във Вашингтон ми препоръчаха да се оперирам в болницата на Университета
Джорджтаун. Когато се срещнах с тамошният хирург, аз му казах, че моят лекар във Флорида ме беше
казал, че понеже туморът е доброкачествен, хирургът би трябвало просто да го извади инвазивно, без
да прави операция на стомаха. Хирургът ме попита: „Г-н  Колсън,  искате ли да подложите на риск
операцията? Аз няма да знам в какво състояние е този тумор, докато не го огледам добре.“ Усетих
известна доза арогантност в становището му и ми се прииска веднага да се разделя с него. Но реших
да ми бъде направена операция на стомаха. Прекарах 4 часа на операционната маса, а през това време
хирургът отстрани тумора и лимфните възли около него.  Той направи голям разрез на стомаха,  в
който  всички  негови  лекари-стажанти  взеха  участие  като  учебна  практика.  Когато  излязох  от
упойката, видях Пати и Емили, които се бяха надвесили над мен. Попитах ги: „Рак ли беше?“ Те
отговориха:  „Да.“  „Извадиха  ли  го?“  „Да.“  Аз  казах:  „Прекрасно!“  и  това  напълно  изразяваше
чувството ми, с което благодарих за Божията милост. Наистина не бях изплашен.

През следващите 5 дни състоянието ми се влошаваше и стана ужасно. Тръбичката за изсмукване
на  течността  от  стомаха  ми  не  беше  напъхана  правилно  и  стомахът  ми  започна  да  подува  и
разкъсваше срастването в разреза от операцията. Аз развих сериозна инфекция и треска, която беше
толкова силна, че започнах да халюцинирам. Хирургът дойде в стаята ми за да разреши проблема с
инфекцията.  Не  можех да  приемам обезболяващи лекарства  в  необходимата  доза,  защото поради
моята треска те ме правеха да не съм на себе си. Поради това или по някаква друга причина, хирургът
реши да не използва никаква анестезия за да реши проблема. Той просто взе скалпела си, наведе се
през тялото ми на леглото – спомням си, че миришеше на цигари – проби дупка в зашития разрез на
операцията  и  вкара  в  нея  една  дренажна тръбичка.  Никога  преди,  нито по-късно съм изпищявал
толкова силно. През следващата нощ в събота треската беше много силна и аз направо обезумях.
Сестрата  си помислила, че умирам и извикала Пати и Емили. Спомням си че от време на време за
кратко изплувах от състоянието си на халюцинации. Спомням си, че си мислех, че това наистина
може би е краят. Знаех, че тялото ми се сражава да остане живо и че то не побеждава в битката.
Въпреки това имах усещането за мир, защото знаех,  че съм в Божиите ръце.  През 28-дневния си
престой в болницата отслабнах с 15 килограма. Раните ми трябваше да остават отворени, за да бъда
лекуван отвън навътре. През всеки 4 часа те трябваше да бъдат обработвани, което означаваше да се
свалят превръзките, раните да се подмиват и отново да се поставят превръзките. Понасях болката от
тази процедура, като се вкопчвах с ръцете си за таблата на леглото и напрягах всичките си мускули.
Болката продължаваше да е непоносима, но не беше възможно да ми дават морфин, защото опиатът
забавяше всички функции на тялото, включително и на стомаха. Ако исках да се възстановя, аз просто
трябваше да издържа.

След като престоях 3 и половина седмици в болницата, аз вече можех да се движа в болницата и
това беше голямо облекчение, въпреки се бях „свързан“ с множество медицински апарати. Един ден
ме посети управителят на болницата и ме попита как съм. Спомена ми, че току-що попречил на
репортера Боб Уудуърд (Коментар: Това е един от двамата прочути журналисти, които разкриха аферата
Уотъргейт.  Д.Пр.),  който  се  опитвал  да  влезе  в  стаята  на  бившият  директор  на  ЦРУ Бил  Кейси.
Наскоро на Кейси беше направена сериозно операция на мозъка. Очевидно Уудуърд се беше държал
агресивно както винаги, защото директорът на болницата каза: „Досега не бях осъзнал през какво сте
преминали в делото Уотъргейт.“ Попитах го: „Къде е Бил?“ Кейси беше добър мой приятел и аз бях
разтревожен за него. „Той е на горния етаж, точно над вас. Когато чуете, че столове се преместват на
горния етаж, знайте, че това са хората от службата на Кейси.“ Казах на директора, че бих желал да
видя приятеля си. Той каза, че изискванията за безопасността на Кейси не позволяват достъпа до него
на  друг  човек,  единствено  вицепрезидентът  Буш,  главният  съветник  на  ЦРУ  и  членовете  на
семейството на Кейси имат разрешение за влизат в стаята му. Но той ми каза, че ще попита. След 20
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минути съпругата на Бил Кейси, София, ми се обади и ми каза, че ако искам да видя Бил, аз мога да
отида горе. И така, с Пати, която ми оказваше неоценимата помощ с носенето на придружаващата ме
апаратура и множеството тръбички, аз влязох в асансьора за да се кача на горния етаж.

Пред стаята  на Кейси стояха двама човека  от охраната.  Когато Бил ме видя да влизам през
вратата, той се усмихна. Седеше в леглото си, подпрян на купчина възглавници. Външният му вид
приличаше  на  човек,  който  е  претърпял  удар,  едната  половина  от  лицето му беше  замръзнала  и
устната му беше изкривена надолу. Дясната страна на главата му, където беше направена операцията,
беше  хлътнала  навътре  и  това  създаваше  плашещо  впечатление.  Когато  ме  видя,  той  малко  се
разчувства и просълзи. Разказах му моята история за да обясня как се е наложило да дойда да го видя
облечен в моята пижама и окичен с тръбичките. Той не можа да отговори, само се усмихна и изсумтя.
Не  поизнесе  нито една  разбираема дума –  подробност,  която е  важна поради причина,  която ще
обясня по-късно. 

Попитах го, дали иска да се моля за него. Той бързо потвърди с кимане на главата си. Попитах
го: „Ти познаваш ли Господа? В мир ли си с Исус?“ Той ме погледна насмешливо – все едно че ми
казваше: „Защо ми задаваш този въпрос?“ Аз знаех, че той е вярващ католик и нямах намерение да
давам оценка за неговата вяра; просто исках да се уверя, че той има личната увереност в Господа,
която аз научих, когато срещнах смъртта. Казах му: „Виж този кръст, който е окачен на стената. Ти
знаеш какво означава това - че Исус е умрял заради твоите грехове. Това е смисълът на кръста. Нищо
друго не е важно. Искаш ли да се помолим?“ Той  поклати с глава ентусиазирано. София, Бил и аз се
хванахме за ръце. Молихме се заедно и когато свършихме, по бузите на Бил Кейси се стичаха сълзи.
Не знам какво се случи в мозъка на Бил през този ден, но вярвам, че поне вярата му беше задълбочена
и заздравена. Единственото, което знам със сигурност е, че аз бях в тази болница по това време, за да
се моля с него. Бог използва моето заболяване, моите решения за лечението ми и моята собствена
среща със смъртта, за да ме отведе в тази стая и да ме направи чувствителен за това, за което мислеше
и чувстваше приятелят ми – въпросите, които имаше нужда да му бъдат припомнени и увереността,
която се нуждаеше да чуе. По-късно София ми каза, че посещението ми е било най-значимото нещо,
което се случило на Бил докато бил в болницата. Той умря 2 месеца след това. 

Две години след престоя ми в болницата Боб Уудуърд публикува книга, в която твърдеше, че
Кейси бил „признал“ че е одобрил незаконната размяната на оръжия за пари с Иран-Контра. Книгата
на Уудуърд описваше, че Кейси е изрекъл това признание, според собствените думи на автора, докато
седял в болничната си стая и изглеждал нормално. От моето посещение при Кейси, което стана само
часове след предполагаемото посещение на Уудуърд аз знам, че такова признание въобще не можеше
да бъде направено. Защо? Първо, охраната пред вратата никога не биха позволили на Уудуърд да
влезе  вътре  и  второ,  Кейси  просто  не  би  могъл  да  говори,  ако  той  беше  влязъл.  Когато
претендиращото, че е истина „признание“ на Кейси се появи в заглавията на медиите, аз бях способен
да отбия обвиненията. Това беше другото добро нещо, което излезе наяве от моето заболяване. Аз бях
в позицията да защитя истината в тази част от историята и честта на този прекрасен човек. (Коментар:
И сега в нашите медии от време  на време се появява същото обвинение за сделката „Иран-Конра“ - оръжие
срещу пари, направена от САЩ, която по думите на Колсън е лъжа. Д.Пр.) При извършеното изследване
чрез биопсия след операцията се оказа, че моят тумор е доброкачествен. Ако хирурзите знаеха това по
време на операцията, те щяха просто да го извадят, без да отнемат голяма част от стомаха ми. Но в
този случай аз щях да прекарам в болницата около 1 месец и нямаше да се видя с Бил Кейси. Поради
това, понякога Провидението може да струва скъпо.

Разбира  се,  вие  можете  да  изберете  да  гледате  на  всичко  описано  по-горе  като  случайно
съвпадение на обстоятелствата. Или можете да видите ръката на Бога. Разпознаването на работата на
Провидението  изисква  наличието  на  очи  на  вярата,  защото  случилото  се  винаги  може  да  бъде
тълкувано по различни начини. Вкусването на милостта, което видях в насълзените очи на Бил Кейси
ме увери, че Бог беше извлякъл велико добро от най-трудното време.

Когато поглеждам назад в  живота си аз разбирам, че съм имал много подобни случки, като
посещението на Бил Кейси в болницата, които са най-съществената част от Божието водителство.
Божието  присъствие  беше  очевидно  и  в  малките  неща.  Аз  съм  написал  повече  от  20  книги  и
постоянно съм имал необикновеното усещане, че съм дълбоко потопен в някаква трудна и сериозна
тема и правя всичко, на което съм способен, за да я представя най-разбираемо и да е достатъчно на
читателя само да прочете някоя от книгите или статиите ми на тези тема. Пишейки тази книга, когато
се бях фокусирах в историята на преживяното от Ниен Ченг, докато е гледала паяка в килията си се
случи така, че през една обедна почивка се ровех в една кутия, пълна с нови книги, която ми беше
изпратена  6  месеца  преди  това  от  един  член  на  моя  персонал.  Първата  книга  която  взех  беше
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публикувана  в  Германия  и  беше  преведена  на  английски.  Не  бях  чувал за  нея.  Отворих  първата
страница на тази книга и там бяха описани сложните умения на паяка и изумителните качества на
неговата паяжина.  Разбира се, това би могло да бъде възприета като случайност, но в моята работа
като автор същият вид „случайности“ са се случвали десетки пъти. 

Великият съветски дисидент и автор Александър Солженицин имал същото преживяване, което
описва в спомените си, озаглавени „Дъбът и телето.“ Той разказва как често пъти сядал на пише и
усещал една невидима ръка, която хващала ръката му и я водела по страницата, докато думите течели.

Виждал съм доказателство за Провидението и при вземането на важни решения. По време на
едно посещение в Европа през 1996 се чувствах особено изтощен и изразходван. По онова време бях
председател на управителния съвет не само на фондацията „Приятелство в затвора“ в САЩ и на
Международната фондация „Приятелство в затвора,“ което е отделно служение и  работи в повече от
100 държави по целия свят. По време на това конкретно пътуване посетих затвори в Русия, Румъния,
България и Чехия. Това беше ободряващо преживяване, особено обиколката на затворите в Русия,
където видях огромната работа, която беше извършена там от нашите хора, които служеха на хората в
най-безнадеждните обстоятелства.  Но когато седях сам в хотелската стая в Москва, аз стигнах до
заключението,  че  е  време да  предам  на  някой  друг  председателството на  управителния  съвет  на
Международната фондация „Приятелство в затвора.“ Рон Никел, президентът на тази организация,
беше един необикновено талантлив човек с огромна чувствителност към различните култури. Със
сигурност бихме могли да намерим председател, който да отделя повече време, за да помага на Рон.
Аз просто се чувствах претоварен. Молих се и питах Бога какво би трябвало да направя.

По  време  на  следващото  заседание  на  управителния  съвет  на  Международната  фондация
„Приятелство в затвора,“ което се състоя в Париж, аз обявих на изумените директори, че си подавам
оставката  като  председател  на  управителния  съвет  и  ще  помоля  Том  Прат,  тогава  президент  на
„Приятелство в затвора“ в САЩ, временно да бъде назначен на тази длъжност, докато управителният
съвет направи проучване за намиране на нов председател. Независимо от реакцията на изненада и
тревога от членовете на управителния съвет аз чувствах, че това е правилното нещо, което трябва да
направя. Ако бях отложил това решение, управителният съвет може би никога нямаше се съгласи да
бъда сменен.

След края на заседанието няколко от членове на управителния съвет се събрахме и стигнахме до
съгласието,  че  перфектният  кандидат  би  бил  Майк  Тимис,  американски  бизнесмен  и  член  на
управителния съвет на „Приятелство в затвора“ в САЩ. Майк имаше обширен бизнес в чужбина и
беше силно вярващ християнин. Подозирах, че той не търси работа като доброволец, която би отнела
до  половината  от  работното  му време.  Въпреки  това,  ние  решихме  да  проведем  един телефонен
разговор с  него от хотелската  стая в  Париж,  открихме къде се  намира,  свързахме се с него и го
попитахме дали би приел тази работа.  Той се зачуди, дали сме стигнали до тази идея, понеже сме
прекарали твърде много време в прочутите френски винарски изби.

През следващите 6 месеца Майк и жена му Нанси обмисляха предложението, молиха се за това
и прекараха много вечери с Пати и мен. Това беше огромна отговорност и Майк се нуждаеше от време
за да обмисли и да се моли за това много старателно. Един ден получих вълнуващо повикване по
телефона от Майк. Той каза: „Чък, жена ми Нанси не е човек, който има видения или открива знаци от
Бога. Тя е много сдържана и земна християнка, но имала едно невероятно преживяване, докато аз бях
в командировка. Тя вярва, че Бог й е казал – с глас, който тя е чула – че аз трябва да взема този
длъжност. Аз ще я приема.“

Майк Тимис се оказа, че е много по-добър лидер на международното движение отколкото бях аз
и обемът на задграничното служение почти се увеличи двойно, след като той стана председател на
управителния съвет. Провиденческото преживяване, което имахме, когато търсехме да намерим мой
наследник в „Приятелство в затвора“ в САЩ може би беше още по-драматично. Когато навърших 62
години, „Приятелство в затвора“ реши да намери човек, когото да бъде въведен и обучен в работата
като мой наследник. Членът на управителния съвет Кен Виснер каза: „Ти знаеш, че моментът е дошъл.
Добрият лидер винаги планира кой ще бъде неговия наследник.“

И  така,  ние  създадохме  една  комисия.  Решихме  какво  ще  бъде  описанието  на  работата  на
председателя  и  какъв  вид  човек  би  подхождал  за  нашето  виждане.  Наехме  един  ловец  на
висококачествени лидери. Една вечер той седна на заседателната маса и попита управителния съвет:
„Кажете ми кой би бил перфектният човек,  който да заеме вашата длъжност.  Ако бихте могли да
изберете един човек, който е подходящ във всяко отношение за тази работа, според вас кой би бил
този човек?“ Аз казах: „Марк Ърли.“ Много слабо познавах Марк Ърли, бях го срещал само веднъж,
но бях чел много неща за този млад и енергичен политик. Той беше работил в Сената на Виржиния и
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наскоро беше избран да бъде щатски главен прокурор с най-категоричния резултат в историята на
щата. Той беше високо уважаван. Вече бях писал за него и го бях посочил като достоен за похвала
християнин, който работи в политиката. Казах на ловецът на висш ръководен персонал: „Не вярвам,
че  той  ще  приеме  нашето  предложение,  защото  наскоро  беше  избран  за  главен  прокурор  на
Виржиния, но той би бил перфектният избор. Той е работил като мисионер и е невероятно надарен –
млад мъж на около 40 години. Но, както казах, той вероятно няма да се заеме с тази работа.“

Ловецът и няколко членове на комисията отидоха да се срещнат с Майк Ърли. След срещата
ловецът ми каза:  „Вие сте абсолютно прав.  Той би бил перфектния човек.  Той притежава всички
качества, като личност и във всяко отношение. Но, както казахте и вие, той има намерение да работи
като главен прокурор за периода, за който е избран. Той би проявил интерес към предложението, ако
не  беше  сегашния  му  ангажимент.“  Ние  можехме  да  изберем  да  изчакаме  Майк  за  изпълни
ангажимента си, но аз подозирах, че той може да се кандидатира за губернатор след това за още 4
години, което беше обичайната кариера за генералния прокурор на Виржиния. Тъй като Виржиния е
републикански щат и Майк Ърли беше невероятно популярен републиканец, за него нямаше да бъде
никакъв проблем да спечели. Поради това изглеждаше, че неговата кандидатура е нереална.

В продължение на 4 години, от 1997 до 2001 ние продължихме да търсим. През това време
разгледахме 25 потенциални кандидати и почти стигнахме до решението да предложим длъжността
на няколко от тях. Веднъж почти бяхме взели решение да изберем един човек, който притежаваше
страхотно и извънредно успешно минало в бизнеса и във финансите. Той беше напуснал работата си
по средата на кариерата си, за да работи по набирането на средства за друго християнско служение.
Някои от членовете на управителния съвет изразяваха съмнение относно неговата духовна зрялост, но
аз бях спечелен за неговата кандидатура;  по това време аз бях готов да пренебрегна някои неща.
Управителният съвет почти беше готов да направи предложение на този човек; влакът излизаше от
гарата и тръгваше по пътя си. Тогава, по време на едно пътуване с автобус в Калифорния, с който
пътуваха доброволци от „Приятелство в затвора,“ аз обсъдих този кандидат с друг лидер в нашето
служение. Един от доброволците неволно чул разговора ни и ни предложи да направим малко по-
щателна проверка. Обадих се на ръководителят на служението, където кандидатът беше работил в
миналото и той размаха няколко червени флагчета.

Аз почти се бях предал. Ще можем ли въобще някога да намерим правилният човек? Това стана
през октомври 2001, 2 седмици преди денят за избор, когато щеше да се реши кой ще е губернаторът
на Виржиния. Така както очаквах, Марк Ърли беше спечелил номинацията на Републиканската партия
и се очертаваше като безспорния победител.  Обаче неговият противник, демократът Марк Уорнър
разполагаше с много богат изборен фонд. Той беше рисков предприемач и беше спечелил значително
богатство  по  време  на  възхода  на  високо  технологичните  нововъведения  през  1990-те.  Според
публикуваните изчисления, той беше изразходвал милиони долари собствени пари в кампанията си.
По  изразходвани  пари  за  кампанията  си  Уорнър  многократно  превъзхождаше  Марк  Ърли.
Предизборната кампания  на Ърли от началото беше съпроводена с проблеми – всяко нещо, което
имаше шансът да се провали, се провали. Предвиждаше се президентът Буш да участва кампанията
му,  но  поради  терористичните  атаки  на  11.09.2001  президентът  не  направи  това.  Националният
комитет  на  Републиканската  партия  считаше,  че  Ърли  ще  победи  и  прояви  малък  интерес  към
кампанията му. Противно на всички предвиждания, включително и моите, Марк Ърли беше победен
на изборите.

Около една седмица след тях аз му се обадих и го попитах:  „Имаш ли интерес към нашето
предложение?“ Той отговори:  „Да.“  След кампанията  Марк усети,  че Бог  го призовава към нещо
друго. По време на ежедневната си сутришна молитва, четене на Библията и размишления, той четял
материали,  посветени на правосъдието и  на  затворниците.  Той дойде,  ние  обядвахме заедно и аз
веднага разбрах, че той беше подходящият човек за работата. Няколко седмици след това, след като
бяха изпълнени предвидените процедури за проучване и след като Марк се срещна с управителния
съвет,  той  беше  назначен.  Оказа  се,  че  Марк  Ърли  е  страхотен  лидер.  Във  всяко  област  нашата
дейност  неговите  ръце  се  извършваше  по-добре  отколкото  в  моите  –  набрани  дарения,  бюджет,
постижения на служението и морал. Това е Провидение.

Провидението е християнският отговор на съдбата, предопределението или шанса. Християните
вярват, че Бог има цел за историята и че Той работи за постигане на тази цел чрез живота на хората .
През колониалната епоха на Джон Едуардс, мислителите на Просвещението атакували историческата
основа на библейското учение, казвайки че   историята е ненадежден водач   към която и да е истина,
която твърди, че е универсална. Според тях, историята е твърде индивидуална и зависи от качествата
на отделния човек. (Коментар: По този начин те отхвърлят представата, че има Бог, който е способен да ръководи
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живота  на  всеки  човек.  Д.Пр.)  Едуардс  и  други  като  него  отговаряли,  казвайки  че  историята  е  била
направлявана от невидимата Божия ръка и че тя ни разкрива редът, налаган от Провидението, в който
Бог  е  главния  актьор.  Ако  историята  беше резултат  от  случайни  процеси,  ние  нямаше  да  имаме
възможността да събираме оттук-оттам парченцата от универсалната истина, защото няма такъв човек
– стоящ далече от Самият Христос -  който да е бил извън историята и обхвата на властта на Бога.
Поради това теологията и историята са толкова здраво свързани.  (Коментар: Не си спомням кой от
видните мислители е казал: „Не четете историята, която е написана и оформена от историците, четете
биографиите на историческите личности,  които мъчно могат да бъдат „преиначавани“ и тогава голяма
част от историята ще ви се изясни.“ Д.Пр.)

Библията ни казва, че Бог определя времето за съществуване за народите и за хората, както и
местата, в които те ще живеят. (Деян.17:26) Това означава, че Провидението се отнася не само за
живота на отделните хора, но и за съдбата на държавите. Бащите-основателите на САЩ са разбирали
това. В заключителните думи на Декларацията за независимостта авторите й изразяват „твърдото си
упование в защитата на небесното Провидение.“ Бащите-основателите на САЩ са се позовавали на
тази представа постоянно в документите на Федерацията.

Няма друга значима американска бележита личност, която да се е произнесла по-красноречиво и
смислено за  идеята  за  Провидението,  отколкото е  направил това  Абрахам Линкълн.  Написани са
много книги за духовния живот на Линкълн, но нито една не е отговорила изчерпателно на въпроса,
дали той е бил теист (Коментар: човек, който вярва в съществуването на един или няколко богове, които са
създали всичко останало. Д.Пр) или е бил вярващ християнин. Но едно нещо е абсолютно ясно: Линкълн
е разбирал и се е осланял на Провидението.  Той писал до един свой приятел:  „Държа себе си в
сегашната ми позиция и с властта, с която съм облечен като инструмент на Провидението.“ 

Неговото  прочуто  „Оповестяване  на  определяне  на  национален  ден  на  пост“  е  пълно  с
препратки в Библията за Божията твърда ръка, която насочва делата на нацията. Собствените мисли
на Линкълн са в хармония с този текст; неговото позоваване на Провидението не е било само някакво
политическо  красноречие.  В разговор с  един свещеник,  който работел  с  войниците  по време на
Гражданската война, Линкълн казал: „Ако не беше твърдата ми вяра във върховното ръководство на
Провидението, за мен щеше да е трудно, намирайки се сред такова объркано състояние на нещата да
запазя моето здравомислието на мястото му. Но аз съм убеден, че Всевишният има Свои планове и аз
ще ги изпълня; и независимо от това, дали ще ние бъдем живи да видим това или не – те ще бъдат
най-доброто за нас.“ 

През 1862 той казал на един доверен квакер, че Бог „позволява (войната) заради някаква мъдра
Своя цел, която е тайна и незнайна за нас...Ние не можем (да управляваме света), но не вярваме, че
Този, който е създал света, все още го управлява.“

Ако Бог е с нас, ако стъпките на нашия живот наистина са насочвани не от съдбата или късмета,
а  от небесното Провидение,  тогава и ние сме събитие в собствената си смърт.  Наистина добрият
живот очаква с нетърпение да получи окончателната милост - добра смърт. Съществува ли такова
нещо? Какво разкрива смъртта ни за начинът по който сме живели?

Част 29

Добра смърт

Един от най-забележителните хора,  които съм познавал е  Бил Брайт.  (Коментар:  (1921-2003).
Прочут американски евангелизатор. Доктор по теология  и доктор по правосъдие в 5 университети в САЩ,
носител на наградата „Темпелтън“ за 1996 на стойност 1 млн долара, присъждана от британската кралица,
която дарил в полза на фондацията си. По повод на смъртта му Били Греам написал: „Той носеше товар върху
сърцето си какъвто са носили много малко хора – товарът на евангелизирането на света. Това е човек, чиято
искреност, почтеност и вярност на нашия Господ беше вдъхновение и благословия за мен още от първите
години на служението ми.“ Д.Пр.) Още като млад бизнесмен той чул призивът на Бога да изостави
преуспяващия си бизнес в областта на конфекцията и да отдаде живота си на евангелизацията. През
1951  той  и  съпругата  му  Ванете  започнели  движението  „Кръстоносен  поход  за  Христос.“  То
започнало с малка група приятели, които се събрали заедно за  едно събрание.  Сега базираното в
Орландо служение има 26 000 човека персонал и с повече от 550 000 обучени доброволци в повече от
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190 държави по света. Това е добре ръководено и пълно с живот християнско служение. 
В продължение на повече от 50 години Бил и Ванете се посветили изцяло на служението и

никога не се обърнали назад. Бил притежаваше необуздана енергия даже през последните години от
живота си, придържаше се към график за пътуване, който би изчерпал свежестта на повечето хора,
които  са  двойно  по-млади  от  него.  Той  беше  един  удивително  скромен  човек,  обикновен  в
поведението си, но изцяло фокусиран в една цел: да евангелизира света.

Когато  Бил  наближаваше  80-годишна  възраст  му беше  поставена  диагнозата,  че  е  болен  от
белодробна  фиброза,  болест,  която  почти  винаги  води  до  бавна  и  агонизираща  смърт.  Когато
белодробната тъкан се втвърдява, белите дробове загубват способността си да обработват кислорода.
Ако междувременно не се случи сърдечен удар, болният просто бавно се задушава. Познавам доста
хора които считат, че тази болест е толкова изнемощяваща, че те просто искат да умрат. Тя изсмуква
енергията и оставя човека в прогресивно влошаващо се състояние на изнемощяване. Когато Бил ми
разказа по телефона за прогнозите за състоянието си, той го направи без самосъжаление. Той беше в
обичайното  си  не  падащо духом  състояние,  беше  пълен  с  вълнение  и  ентусиазъм  за  различните
проекти, по които работеше, даже когато знаеше, че ще премине през 2-3 годишен процес, който ще
завърши със смърт.

Семейният лекар на Бил установил, че поведението му е необяснимо. След като информирал
Бил, че белодробната фиброза е по-лоша болест от сърдечен удар или рак, лекарят без заобиколки му
казал:  „Вие  ще  умрете  от  задушаване.“  Бил  отговорил:  „Благодаря  ти,  Господи.“  Лекарят  се
противопоставил: „Вие не разбирате“ и отново повторил колко ужасна ще бъде смъртта на Бил Брайт.
Той се тревожел, че Бил просто не може да приеме сериозността на положението си. Но Бил му казал,
че той просто потвърждава вярата си: „Аз вярвам в Библията, а тя казва, че християните трябва да
благодарят за всички неща и да се радват, каквато и да е новината.“ Много пъти посещавах Бил в
периода на  3-те години между поставянето на диагнозата и смъртта му. Понякога на него му беше
трудно да ходи, защото трябваше да стои до бутилка с кислород и да държи маркучите й в ноздрите
си. Но въпреки това, той винаги беше оптимист. По време на една от срещите ни той в продължение
на  един  час  ми  даваше  съвети  как  дейността  на  „Приятелство  в  затвора“  би  могла  да  бъде  по-
ефективна, много от които ние приложихме и имахме голяма полза от тях.

През този период Бил ми изпращаше ръкописи на книги и статии, които той беше написал,
докато буквално не можеше да става от леглото. Според един от неговите помощници, през 2001 и
2002 той работил върху повече от 80 проекти. Организирал конференции, канел говорители и правел
видеозаписи като част от неговото духовно наследство. Две седмици преди смъртта му двамата с него
разговаряхме по телефона за последен път. Исках да го информирам какво ще кажа на погребението
му. Това въобще не беше тъжен разговор. Аз казах: „Бил, искам да чуеш това, което ще кажа, когато си
заминеш, но искам да го чуеш сега, докато се все още жив, а не когато ще ни гледаш от небето .“ Казах
му, така както казах и по време на погребението, че никога няма да забравя как веднъж седяхме на
масата  с  него  и  с  други  християнски  лидери.  Обсъждахме  сложни теологични  теми.  Тогава  Бил
прекъсна разговора и каза: „Аз не се тревожа за теологията така, както се тревожа, че един ден ще се
изправя пред Господа и тогава да не се наложи да призная, че не съм довел при Христос всеки човек,
който съм можел да отведа.“ Колко смел и директен дух имаше той!

В  нашите  разговорите  през  тези  последни  години  аз  никога  не  забелязах  даже  нотка  на
самосъжаление  или  обезсърчаване.  Той  сигурно  е  имал  такива  моменти,  но  само  Ванете,  която
постоянно беше до него, знаеше за тях. Бил беше роден лидер и никога не показваше обезсърчаване
или разочарование пред хората, на които им е възложено да вървят след него. До края на живота си
той винаги търсеше начини да помага на другите хора.  През последните дни от живота си Бил Брайт
дал напътствие на персонала си, което завършило с думите: „Чрез вяра вървете в Неговата светлина,
наслаждавайте се на Неговото присъствие, обичайте с Неговата обич и се радвайте, че никога не сте
сами; Той винаги е с вас, за да ви благославя!“ Бил Брайт разбираше, че добрият живот означава да
приемем,  че  животът  ни  в  края  на  краищата  принадлежи  на  Бога.  Бил  отказваше  да  пие
болкоуспокояващи  лекарства,  които  щяха  да  ускорят  смъртта  му.  Той  разговарял  с  Ванете  за
важността да бъдем продуктивни до последният призив на Бога. Може би поради неговия начин на
мислене (а според мен и на неговата доброта) последните моменти от живота му не бяха абсолютният
и неподправен ужас на задушаването, както беше предсказал неговия лекар. Точно преди Бил да умре,
Ванете се навела близо до него и казала: „Искам ти да заминеш и да бъдеш с Исус и Исус иска ти да
отидеш при него. Защо не му позволиш да те отнесе на небето?“ После погледнала настрани, а когато
отново погледнала към него, той вече не дишал. Видяла последното трепване на шийната му артерия
и след това той заминал. Тя си помислила за думите от псалма: „Скъпоценна е пред Господа смъртта
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на светиите Му“ (Пс.116:15) и за молитвата на Св. Франциск от Асизи: „Защото умирайки, ние се
раждаме за вечния живот.“

Да живеем добрия живот означава не само да изживяваме пълноценно всеки момент, докато сме
живи, но и да посрещаме смъртта със самообладание и после да умираме добре. Много хора разбират
погрешно смъртта. Те считат, че трябва да живеете живота си пълноценно и на се наслаждавате на
всеки  миг  колкото  можете,  а  когато  дойде  смъртта,  вие  просто  приемате  този  мъчителен  факт.
Доброто време е свършило. Животът е свършил.

Добрият живот означава да приемаме, че в края на краищата,  нашият живот принадлежи на
Бога.  Поради  това  не  трябва  да  разсъждаваме,  че  доброто  време  е  е  свършило  и  че  животът  е
свършил. Установил съм, че някои от хората, които са най-добре приспособени към реалността на
живота и към въпроса за смъртта са тези християни които са осъдени на смърт и очакват присъдата
им да бъде изпълнена. През годините съм посетил буквално хиляди осъдени на смърт мъже и жени в
много държави по света. Може би си представяте, че човек, който е осъден на смърт и е затворен в
студена килия, и на ден разполага само с един час, за да се разходи навън в двор, ограден с бодлива
тел, ще бъде отчаян или ще престане да живее. Много затворници със смъртна присъда не постъпват
така. По-рано споменах за Сам, затворникът със смъртна присъда,  който се самообучаваше, за да
стане свещеник и не искаше да си пропилее времето чрез гледане на телевизия.

Нещо, което е  свързано с неизбежността на смъртта ни принуждава да се фокусираме в нашия
живот. Самуел Джонсън веднъж казал: „Когато човек знае, че до 2 седмици ще бъде обесен, това по
чуден начин концентрира умът му.“ Установил съм, че това не е само някаква остроумна закачка. В
известен смисъл е много здравословно да знаем, че ни предстои да умрем.  (Коментар: Например, аз
считам че негласно установеното в нас правило да се крие истината от човек, който е смъртоносно болен и
му остава да живее определен и то кратък срок от време, с цел той да не се изплаши, е неправилно. Когато
човек заминава и няма вече да се върне, е добре да знае това предварително и да се подготви, а не да остави
неуредени важни неща и да не принуждава близките си след това да вършат неща, които той би трябвало да
свърши. Както и и да има време да се сбогува с любимите си хора. В САЩ, в Англия и в други страни е
обичайна  практика  лекуващият  лекар  да  уведомява  болният  за  състоянието  му,  без  да  му  спестява
неприятните  истини.  Д.Пр.)  В  древността  мъдрите  хора  са  държали  на  бюрото  си  човешки  череп
поради същата причина. Ако вярваме, че животът ни принадлежи на Бога, както вярваше Бил Брайт,
тогава ние можем да кажем заедно с апостол Павел: „Защото за мен да живея е Христос, а да умра –
придобивка“ (Фил. 1:21) и не само да го кажем, а и да мислим така. Ние можем да се наслаждаваме на
всеки етап от живота си, включително и на старини и по време на окончателното заболяване, като
предоставяме живота си на грижите на Бога. Трябва да приемем сезоните на живота и да се научим на
това, на което ни учи Бог през всеки от тези сезони.

Това едва ли е светският начин на мислене. Западната култура е обсебена от предотвратяването
на остаряването и на смъртта. Хората се сражават против тези неща, започвайки още от изумително
ранна възраст, с помощта на Ботокс, операции за отстраняване на тлъстините в коремната област,
боядисване на косите и импланти, както и със солидна употреба на витамини и хранителни добавки.
В  сегашната  епоха  на  биотехнологиите  ние  сме  изкушавани  от  възможността  за  удължаване  на
живота,  както  по  отношение  на  неговата  продължителност,  така  и  на  неговото  качество.
Присаждането на гени може да ни позволи да зачеваме и да раждаме деца даже когато сме на 100
години. При наличието на възможността да се присаждат органи, хората се питат защо въобще някога
трябва да умрем. Те са  толкова очаровани от това,  че  не искат да разсъждават за  създаването на
каквито и да е етични ограничения при извършването на биотехнологичните изследвания. Изглежда
че се намираме на прага на откриването на пословичният „Фонтан на младостта.“ (Коментар: Митичен
извор, чиято вода възстановявала младостта на всеки, който пие от нея или се къпе в нея. Д.Пр.)  Но този
начин на мислене е подигравка с човешката ни природа и с Божията мъдрост. Християнинът има
стереоскопично виждане за смъртта, т.е. виждане от две леко различаващи се гледни точки. Първо,
смъртта винаги е великият враг, тя е Божието осъждане на човечеството заради греха. Но освен това
ние вярваме, че Исус чрез Своята смърт е победил греха и смъртта. (1Кор. 15:24-26).

Второ,  от друга гледна точка,  Божията присъда е израз на неговата милост,  в смъртта и във
всичко  останало.  Вижте  какво  имам  предвид.  Често  се  казва,  че  старостта  не  е  за  слабаците  и
страхливците. В миналото си сутрин аз скачах от леглото. Сега все още скачам, но чувам шумното
щракане на ставите си, а понякога и стягане в гърба. Докато остарявах, аз забелязах и други промени,
някои от които за мен са още по-прискърбни. Винаги съм се гордял,  че притежавам фотографска
памет. И ако все още я притежавам, вече ми е малко по-трудно да настройвам лещите си на фокус.
Така че има цена, която трябва да плащаме, когато телата ни забавят темпото си. Умирането започва
още когато сме на средна възраст. 
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Да живеем добрият живот означава не само да изживяваме пълноценно всеки момент от живота
си,  но  и  да  посрещнем  смъртта  спокойно  и  след  това  да  умрем  добре.  Тези  напомняния  за
неизбежната  смърт  ни  помагат  да  се  фокусираме  върху  нещата,  които  наистина  са  важни.
Здравословната увереност в смъртта ни пришпорва да се наслаждаваме повече на връзките си със
семейството  и  с  приятелите.  Според  вас  защо  хората  са  много  по-търпеливи,  когато  са  станали
дядовци, отколкото когато са били бащи? Размишленията за смъртта са здравословни, а не вредни.

Според мен, остаряването носи със себе си по-дълбоко вникване в красотата на природата. Това
вникване е било с мен през цялото време, но сега то се усили много в есента на живота ми. Светът ми
стана много по-скъп. Болките на старостта превръщат перспективата за смъртта в много по-малко
плашеща. Според думите на френският есеист Мишел дьо Монтен (1533-1592), ние сме водени „от
ръката на природата надолу по един полегат и почти неуловим наклон, малко по малко, стъпка по
стъпка тя ни довежда в това окаяно състояние и ни прави да свикнем с него; с цел да не се шокираме,
когато  младостта  умре  в  нас,  което  всъщност  и  наистина  е  по-мъчителната  смърт  отколкото
окончателната смърт на залязващия живот или смъртта на старини.“

Понеже сме грешни същества, представата, че можем да живеем вечно е въведение към пълната
безотговорност. Ако живеем вечно, тогава ние няма вече да се грижим за децата си, защото ще можем
да живеем и без тях. Няма да се чувстваме отговорни да предаваме мъдростта, която сме натрупали
през живота си. Ще станем непоносими в своята въображаема непобедимост. От историята виждаме
какво се случва на хората, когато те повярват, че имат неограничена власт – и колко много по-голяма
власт бихме имали, ако вярвахме, че можем да живеем вечно?  Поради това Божието наказание за
човечеството е и акт на милост; смъртта ни освобождава от понасянето на безкраен живот изпълнен с
гордост и изолираност.

Смъртната присъда се усеща и в нашата липса на задоволство от този живот. Ограниченията ни
карат да търсим и да намираме всяко нещо, което говори за вечността. Поетът Уолъс Стивънс мъдро е
казал:  „Да  нямаш  –  това  е  началото  на  желанието.“  Чрез  тези  думи  той  иска  да  каже,  че  по
парадоксален начин задоволството започва с нуждата.  (Коментар: Наистина е така. Презадоволените
деца не изпитват задоволство от нито една играчка. Когато могат да имат всичко, което поискат, когато
не се нуждаят от нищо, те престават да изпитват задоволство от това, което имат. Когато пораснат,
много от тези деца нямат желание да правят нищо, нямат цели и пропиляват живота си. Д.Пр.) Леон Кас,
управителят на Съвета по биотехнологии при Президента на САЩ вярва, че краткостта на нашия
живот ни мотивира да реализираме способностите си. Според него, истинското човешко щастие идва
със задоволството, което човек разбира като „цвят, който украсява безпрепятствената активност на
душата.“

Реалността,  че  всички ние ще умрем пришпорва нашия стремеж и желанието да постигнем
много  повече  с  живота  си,  докато  можем.  Когато  работим  за  осъществяване  на  амбициите  си  и
използваме  пълноценно  дадените  ни  от  Бога  сили,  ние  усещаме  Божията  наслада  от  Неговото
създание и от Неговите създания.  Голямо задоволство изпълва живота ми от стремежите към по-
велики постижения, особено когато постигането на тези цели е мотивирано по-малко от моето его и
повече  от  желанието  за  задоволяване  нуждите  на  другите  хора,  които  Бог  ми  е  показал.  Когато
работим  против  крайните  срокове  на  подвластността  ни  на  смъртта,  това  ни  принуждава  да
пресмятаме  и  да  правим  ревизия  за  живота  си.  Кое  нещо  направихме  правилно  и  в  кое  нещо
сбъркахме? Това трябва да е бил един от основните мотиви на Джеймс Райън, когато отишъл на 70-
годишна възраст при надгробния паметник на  човека,  който спасил живота  му,  когато бил на  20
години. В известен смисъл, ние се подготвяме за онова, за което подозираме - че ще трябва да дадем
отчет и това на свой ред може да ни отведе да намерим Бог, който единствен може да ни спаси от
смъртта.  В  последните  етапи  от  живота  ние  можем  да  изпитаме  голямо  задоволство,  когато
размишляваме за добре изживяния живот, което изисква подчинение през годините, с които Бог ни е
дарил. Това се отнася до всеки от нас, когато мислим за семействата си, за приятелите си и за добрите
неща, които сме направили. Когато на зазоряване размишляваме за призива на птиците, така както е
размишлявал композиторът Месиън. Когато се наслаждаваме на всички дарове, които Бог ни е дал в
Своето  творение.  Когато  сме  работили  упорито  и  добре.  В  такъв  случай  накрая  ние  можем  да
напишем на надгробния си паметник епитафията „Роб на Христос,“ която е написал Бил Брайт.

Смъртта ни призовава да размишляваме какъв е смисълът на този живот, даже когато нашето
бленуване за вечността ни казва, че този смъртен живот е само подготовка за безсмъртието. Поради
това  природният  страх  на  християнина  от  смъртта  е  смекчаван;  смъртта  е  просто една  точка  на
преминаване от светът, в който ние имахме привилегията да живеем в обещания следващ свят. Поради
това християните посрещат смъртта спокойно, а в някои случаи, даже с радост. Човекът, който беше
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настойник в моето служение и беше един от най-близките ми приятели – Кен Веснер беше връхлетян
от рак на бъбрека, когато беше на 71 години. Той издържа болезнения и труден период на операции,
облъчване и химиотерапия. Точно както и Били Брайт, Кен никога не изглеждаше уплашен. Когато
посетих Кен в  болницата,  той беше с  буден  ум  и  изпълнен с  живот.  Беше успешен директор на
фирмата ServiceMaster, а след като се пенсионира се посвети на християнски служения, за които които
имаше голяма страст.  В денят,  когато  го  посетих,  аз  нямах представа,  че  той скоро ще умре.  От
външния  му вид  човек  не  би  могъл  да  предположи това.  Но  той  очевидно  знаеше  за  това  и  се
подготвяше грижливо и обмислено, като диктуваше подробни инструкции на съпругата си Норма за
многобройни неща. 

Два дни след посещението ми Норма ми каза, че Кен Виснер говорил със своя приятел Кен
Хансен, който го наследи след пенсионирането му като директор на ServiceMaster и също беше силно
вярващ християнин, и се намирал в друга болница, където също бил на смъртно легло. Според думите
на  Норма,  разговорът  между двамата  бил необикновен;  и  двамата  почти  ликували  и  говорели  за
нетърпението, с което  очакват да се срещнат отново на небето. Нямало сълзи, нямало съжаление,
имало само радост. Двамата мъже започнали да говорят за обещанията на Исус за наближаващото
възкресение и че ще имат нови тела. И понеже и двамата страдали много по време на последните си
заболявания мисълта, че ще имат нови тела ги накарала радостно да се засмеят. Какво облекчение е
било това за тях! Не е ли това начинът, по който всеки от нас иска да умре, приветствайки живота в
очакването на  това,  което Бог е  приготвил за  нас,  без  гняв и горчивина,  без  обезсърчение  и  със
сигурност без никакъв страх? В рязък контраст с това, замислете се за думите на Меделин Мъри
О'Хеър, с която някога дебатирах: „Надявам се, че живея живота си по такъв начин, че когато умра,
някой ще се погрижи – даже това да са само моите кучета. Мисля, че искам някой човек, някъде, да
плаче за  мен.“  Когато се  замислите за  трагичният и самотен начин по който тя  умря,  вие ще се
запитате, дали някой е плакал за нея.

Едно от най-смелите и поддържащи твърдения за вярата пред лицето на смъртта дойде от един
от най-великите и могъщи юристи, и брокери на силата на Вашингтон в нашата епоха, Едуард Бенет
Уилямс.  (Коментар:  1920-1988,  прочут  адвокат,  собственик  на  адвокатска  фирма  във  Вашингтон,
собственик на бейзболния отбор  Washington Redskins  и  на няколко други  професионални спортни клубове.
Собственик на хотели и недвижими имоти. Бил считан за най-талантливият адвокат от своето поколение.
Д.Пр) Всеки, който е виждал как се държи Уилямс в съдебната зала е разбирал, колко необикновено
надарен беше този човек. За цяло едно поколение той беше човекът, при който вие бихте отишли, ако
животът ви е поставен в опасност. Списъкът на неговите клиенти приличаше на  справочникът „Кой
кой е“ на американския елит за период от 30-40 години, като се започне от Джо МакКарти, Джими
Хофа, Франк Синатра и голяма група сенатори и високопоставени държавни служители.

Въпреки,  че  не  говореше  за  това,  Уилямс  беше  дълбоко  религиозен  човек  и  ежедневно
посещаваше католическата църква. Той води дълга и храбра битка против рака (11 години Д.Пр.) Докато
се борел на смъртното си легло и станало ясно, че той губи битката, един от синовете му (имал е 7 деца
от два брака, 3 от първата му жена, която е починала и 4 от втората, която още е жива. Д.Пр ) му показал
една статия в списание, в която той бил наречен най-могъщият човек във Вашингтон. Списанието
„Вашингтон пост,“ което също се ползвало от неговите адвокатски услуги написало, че той „размахва
списанието с високо вдигната ръка.“ Тогава той казал: „Те не разбират какво всъщност е силата...На
мен ми предстои да видя истинската сила. Борбата със смъртта е егоизъм. Време е да ида и да видя
каква  всъщност  е  силата.“  Уилямс  умря  спокойно,  така  непоклатим  в  убедеността  си  във
възкресението, както е бил винаги убеден и в делата, които е защитавал толкова брилянтно в съда.

Разбира  се,  има  примери  за  хора,  които  са  живели  според  представите  ни  за  пълноценен,
продуктивен  и  успешен  живот.  Относително  лесно  е  човек  да  е  жизнерадостен  в  такива
обстоятелства. Но какво се случва, когато смъртта вземе човек в най-добрия период от живота му?
Очевидно е, че от нашата гледна точка никой няма отговорът на въпроса, защо живота на някой човек
трябва  да  свърши  преждевременно.  Ние  не  разбираме  как  или  защо  се  случва  това,  което  от
повърхността ни се струва ужасно нечестно. За християнинът поне съществува увереността, че този
живот не е краят – освен в смисъла, че смъртта е краят на  нашето присъствие на земята. Понякога
нашата смърт може да е по-мощното нещо от всичко друго, което сме направили в живота си.

Например,  вижте  историята  на  Дейвид  Блуум (Коментар:  1963-2003.Д.Пр.),  прочутият  млад
журналист от телевизия NBC. За пръв път се срещнах с него, когато той беше изгряваща звезда в
средите на NBC. Някои хора казваха, че той може да е следващият водещ на шоу-програмата „Днес“
или даже водещ на вечерните новини. Веднъж двамата с Дейвид присъствахме на едно сутрешно
събиране, организирано от християнинът и бизнесмен Джим Лейн. Дейвид израстваше във вярата си,

https://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Redskins
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нещо което беше известно на малцина от колегите и приятелите му от средите на журналистиката.
Веднага се почувствах близък с него, отчасти защото моята духовна автобиография, книгата „Роден
отново“ (Коментар: Аз съм я превел и мога да я изпратя на всеки, който пожелае в PDF формат. Д.Пр) беше
оказала мощно влияние върху него, за което той ми сподели и се отнасяше към мен като към ментор и
приятел. Когато започна втората война в Ирак, Дейвид изяви доброволно желание да отиде там и да
ни информира за случващото се. Това решение беше свързано с риск. Той и жена му бяха напълно
наясно с опасностите, на които щеше да се изложи като журналист, който е внедрен във войсковите
части по време на нахлуването в Ирак. Но такава беше неговата професия и това беше начинът му да
служи на хората. 

Няколко месеца преди да замине за Ирак, Дейвид си беше изработил навика всяка сутрин да се
обажда по телефона на Джим Лейн.  Двамата изучаваха класическата религиозна книга на Филип
Янси „Моето максимално за Неговото най-възвишено.“  Според Джим, Дейвид многократно говорел
за пълната си радост като християнин. Той бил свободен и опростен: свободен да бъде мъж, баща,
съпруг  и  журналист,  какъвто  Бог  го  е  създал  да  бъде.  Двамата  поддържали  редовна  връзка  през
времето,  когато  Блуум  бил  в  град  Кувейт  и  се  подготвял  за  нахлуването  в  Ирак.  По  време  на
последния си телефонен разговор с Джим, Дейвид му казал, че ако не се върне жив, искал да му
остави едно съобщение, което Джим да предаде на Мелани, жената на Дейвид и на трите му дъщери.
Той искал те да знаят колко силно ги е обичал, по-силно, отколкото обичал собствения си живот.

Чуйте  емоцията  в  неговите  думи в едно от  последните  му писма по електронната  поща до
Мелани: „ Ти не можеш да започнеш да проумяваш – даже не можеш да хвърлиш бегъл поглед на огромните
размери на  промените,  които се  извършиха и  продължават да се  извършват в  мен.  Бог  те отвежда до
дълбините на твоето същество – докато стъпиш на скалистото дъно - и тогава, ако се обърнеш към Него с
абсолютна и сляпа вяра и ако решиш в сърцето си и в разума си да вървиш само с Него и към Него, тогава Той
те хваща за връзките на обувките и те отвежда у дома. Аз се надявам и се моля всички хора, с които съм тук
да излезем от тази война без загуби. Но ти казвам, Мел, че аз съм в мир. Дълбоко съм натъжен от гледките на
смърт и разрушения, които видях, но съм в мир с моя Бог и с теб. Знам само, че цялата ми гледна точка за
живота  беше  преобърната  наопаки  –  ето  ме  мен,  да  кажем  на  върха  на  моят  професионален  успех  и
откровено казано, бих могъл по-малко да се грижа. Да, аз се гордея с добрата работа, която вършим ние, но -
в общата картина на нещата – това е незначително малко в сравнение с моята връзка с теб, с момичетата и
с Исус. Има нещо, което е много  над моето ниво на човешко разбиране или схващане, което се случва тук,
някакво изковаване на метал чрез огън.“

По време на нахлуването в Ирак аз стоях като залепен за телевизионната програма на NBC,
защото  исках  колкото  се  може  повече  пъти  да  виждам  Дейвид.  Той  беше  навсякъде,  предаваше
репортажи от вътрешността на танкове, от вътрешността на бункери и от окопи, вървейки заедно с
войниците.  Тогава  дойде  трагичната  новина  –  39-годишният   Дейвид  Блуум  умря  от  белодробна
емболия, вероятно причинена от твърде продължителен престой в един от танковете. 

Погребението на Блуум в катедралата „Св. Патрик“ в Ню Йорк беше посетено от всички членове
на  ръководството  на   NBC,  от  стотици  репортери,  които  го  познаваха,  от  кмета  на  града,  от
високопоставени държавни служители и от изпълнителната власт на Ню Йорк.  Катедралата беше
претъпкана  и  публиката  седеше  в  смайваща  и  скръбна  тишина,  докато  Джим  Лейн  произнесе
погребалното слово и разказа историята на своята връзка с Дейвид и на връзката на Дейвид с Исус.
Джим прочете  имейли,  които  е  получавал  от  Дейвид  и  цитираше  откъси  от  любимите  химни  и
стихове от Библията. Той завърши словото си с цитат от думите на Исус в евангелието на Йоан: „Сега
имате скръб; но аз пак ще ви видя и сърцето ви ще се зарадва и радостта ви никой няма да отнеме“
(Йоан 16:22). Хората, които в този ден присъстваха на погребението, бяха дълбоко развълнувани. Това
беше време на силни емоции и на могъщо свидетелстване. Чрез смъртта си Дейвид Блуум упражни
по-голямо влияние върху хората, отколкото той можеше да направи, ако беше живял още 50 години.

Разбира се,  това не омаловажава мъката   на неговата съпруга и на децата му и загубата на
приятелите  му.  Накрая  неговите  велики  приноси  към  телевизията  си  остават  в  нашите  спомени.
Смъртта не отстъпва пред лесни формули.

Със сигурност смъртта на Дейвид Блуум потвърди, че неговият живот е бил добър. Той живя
един великолепен добър живот. А със смъртта си той вдъхнови, окуражи и увеличи надеждите на
хиляди,  а  може  би  и  на  милиони  хора,  поради  неговия  наистина  добър  живот.  Колко  хора  имат
подобна възможност? Смъртта идва при нас като враг, по начинът по който тя винаги прави това, но
ужилването на смъртта доказа един парадоксален свидетел за живота, който Дейвид беше намерил.

Прозрението  на  човек,  който е  стигал  много  близо  до  смъртта  ни  дава  определено  точното
предписание  как  да  посрещаме  смъртта.  Преди  10  години  моят  приятел  отец  Ричард  Нюхауз
(Коментар: 1936-2009, виден християнски духовник, в началото – лютеран, а после католик, написал е няколко
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книги. Виден защитник на католическото учение против аборта и по други теми. Бил е неофициален съветник
на президента Джордж Буш по проблемите с биотехнологиите. Д.Пр.) беше връхлетян от блокиране на
червата  и  беше  откаран  в  една  болница  в  Ню  Йорк,  където  спешно  бил  опериран.  Възникнали
усложнения и приятелите му се събрали край болничното му легло. Лекарите се страхували, че може
би е било загубено твърде много време преди постъпването му в болницата. Жизнените му показатели
се снижавали. Той издържал на тази първоначална криза, но след нея имало още няколко. Лекарите
извършили втора операция, чрез която отворили дебелото черво и го свързали с изкуствен анус, което
водело  до  подновяване  на  битката  с  инфекцията.  Много  пъти  приятелите  му считали,  че  той  се
намира на крачка от смъртта.

Възстановяването на Ричард Нюхауз продължило повече от една година и през това време той
преминал през химиотерапия и радиационно лечение,  след което нова операция за  премахване на
изкуствения анус.  Той преминал през  продължителен период на слабост,  но  неговият  чудотворно
пълен с живот плодороден ум останал незасегнат. Започнал да се пита какво е научил от това почти
смъртоносно преживяване и написал една кратка, но много мъдра книга, озаглавена „Когато легнах да
умирам:  размишления  и  връщане.“  След  няколко  глави,  изпълнени  с  дълбоки  философски
размишления Нюхауз стига до едно много просто заключение в последните страници на книгата. Той
се  позовава  на  прочутото  заключение  на  Рене  Декарт,  cogito,  ergo  sum  -  „Мисля,  следователно
съществувам.“  Когато  стигнал  близо  до  смъртта,  Нюхауз  започнал  да  вярва,  че  това  заключение
трябва да бъде коригирано, за да стане:  cogitor, ergo sum – “Аз съм мисъл   (Коментар: На Бога. Д.Пр  ),
следователно съществувам.“

Това е  повторение  на  финалното прозрение  на  Уолас Стивън,  че  той е  продукт на  Божието
въображение, а не че Бог е продукт на въображението на Уолъс Стивънс. Ричард Нюхауз е разбрал, че
ние съществуваме не в собствените си мисли, а всеки от нас е бил приведен в съществуване чрез
Божието назоваване и е поддържан от Онзи, който ни е познавал още преди началото на света.

Нюхауз пише: „Моята съдба се намира вътре в съдбата на Христос; и това е било така през
цялото време и  така  ще бъде  завинаги.  Стигнах до  следното заключение:  че  когато  аз  умирам в
Неговото Тяло, в Църквата, от която аз съм част и в Неговото тяло в Светото Причастие, което това
тяло е получило от незапомнени времена, тялото и душата са вече съединени, въпреки и неперфектно.
Това,  което  сега  е  неперфектно,  един  ден  ще  бъде  направено  перфектно  при  възкресението.
Личинките  ще  се  наслаждават  с  тялото  ми  докато  могат,  но  те  няма  да  имат  последната  дума.
Смъртният прах вече се вълнува от своя копнеж за това велико съединение.“

Нюхауз стига до заключението: „Така е обещал Той и така започнах да вярвам аз още по-сигурно
отколкото съм вярвал някога преди.“

Това ли е добрият живот? Това ли е животът, който си заслужава да бъде живян? Наистина е
така. Но добрият живот е възможен само, ако живеем с очакването, че този живот ще завърши толкова
богато, колкото богато сме го изживели и ако можем да се надсмеем над личинките и да потвърдим, че
тези кости ще оживеят при възкресението.

Живейте ежедневно така, все едно че това е най-добрият ден и последният ден от живота ви. А
когато дойде последният от дните ви, изживейте го така, все едно, че е най-добрия ден.

Част 30

Безкрайна истина и любов

Заедно търсихме смисъла и целта на живота.  Вярвам,  че през  това време се докоснахме до
въпросите и копнежите, които сте имали относно тайнствата на вселената и на човешкото сърце.

Какво е добрият живот? Какво означава да живеем добре? Видяхме, че живеенето само за себе
си носи само нещастие. Да живеем успешно, това означава да живеем за другите. Но правейки това,
вие трябва да намерите истината и да живеете според нея, иначе ще причините нещастие както на
себе си, така и на хората, на които служите. Единствено живот, който е живян в служба на истината
може да бъде добър живот. Разговаряхме заедно за истината и извадихме на показ великата лъжа,
която казва, че няма истина, че вселената няма цел и че тя е възникнала случайно. Истината може да
бъде  опозната;  ние  я  виждаме  в  интелигентният  проект  на  вселената,  която  има  цел .  Всъщност
природата навсякъде ни внушава своите цели и то дотам, че моралният ред е просто добавка към
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природния и физически ред. А истината е познаваема, когато наблюдаваме как тези закони работят,
когато ги подлагаме на изпитание и когато живеем според тях.  Високата ни оценка за  красотата,
емоциите ни и разумът ни могъщо ни внушават, че Бог съществува и че Той се грижи за нас.

Всичко което открихме по време на нашето търсене в тази книга показва,  че християнската
гледна точка е единствената, която съответства на начина, по който работи света и това удовлетворява
нуждите на човешкото сърце. Всяка друга гледна точка, както се надявам че обясних ясно, се оказва,
че в едно или друго важно нещо, е негодна. Стана ясно, че постмодернизмът се намира в капана на
една философска схема, която превръща живота в невъзможен за живеене. Интелигентният търсач
има добро основание да отхвърли голямата лъже на постмодерния свят и да намери изворите  на
обновлението, предлагани от християнството.

Аз изразходвах повече от 25 години в сериозно изучаване на тези твърдения. Ако защитавах това
дело в съдебната зала, щях да се чувствам, че съм предоставил едно неопровержимо доказателство. В
края  на  краищата,  не  ви  ли  показах,  че  най-дълбоките  човешки  интуиции  и  даже  опитните
доказателства са на моя страна?

Но сега ние ще трябва да се изправим пред последната зашеметяваща и парадоксална истина:
Вие не можете да намерите добрият живот само чрез търсенето. Вие трябва да бъдете намерен от
Бога. Накрая всички търсещи хора откриват, че докато те са си мислели, че търсят Бога, се оказва, че
всъщност Бог е търсил тях. Той копнее за нас и ни преследва. Това е причината, поради която само с
разумът си ние не можем да улучим целта. Грехът, който е в нашата природа, покварява волята ни,
както  и  всичко  друго  в  нас,  включително  и  разума  ни  и  така  ни  блокира.  Единствено  Бог
трансформира волята ни. За пръв път се срещнахме с този проблем в главата на великите парадокси и
го изследвахме задълбочено в живота и смъртта на Меделин Мъри О'Хеър. 

Безплодно  ли  беше  цялото  това  изследване  в  тази  книга?  Дали  тя  се  основаваше  на  една
фалшива предпоставка и дали накрая се оказа, че цялото това упражнение е безполезно? Съвсем не.
Търсенето подготвя сърцето да приеме истинският обект на своя копнеж – Бог, към чиято любов се
стреми човешкото сърце. Търсенето разкрива и нашия вътрешен протест; то ни показа, че се нуждаем
от предаване пред всепоглъщащата Божия прегръдка. Ние трябва да предоставим себе си на Бога чрез
Неговия дар за нас – вярата.  Вие не можете да намерите добрият живот само чрез търсенето. Вие
трябва да бъдете намерен от Бога. На този етап някои хора сериозно блокират. Преди няколко години
се срещнах с един енергичен юрист, който беше устроил живота си много добре. Имаше красива жена
и семейство, добър дом, солидна адвокатска кантора и прекрасна репутация на успешен адвокат. Беше
привлекателен, говореше ясно и разбираемо, и беше много умен и надарен. Веднъж, когато бяхме
заедно, ние обсъждахме теологията, философията и историята. Беше очевидно, че този човек беше
чел  много  и  най-различни  неща,  и  мислеше  задълбочено.  Говорихме  за  реда  в  природата,  за
Аристотел, за доказателството на Анселм за съществуването на Бога и за средновековните синтези на
Тома Аквински. Моят приятел освен това беше чел книгите на великите учени на Реформацията,
включително  Калвин  и  имаше  добро  разбиране  на  теологията.  По  време  на  една  командировка
седяхме на верандата  в  един хотел и приятелят ми каза,  че  се  радва,  че  жена му го е довела на
конференцията. Обясни ми, че тя е  вярващият човек в семейството им; той не бил вярващ.

От изненада без малко щях да падна от стола. Как беше възможно човек, който знае толкова
много за християнската вяра и за всички защитаващи вярата аргументи, при все това да описва себе
си като невярващ? Помислих си, че той се шегува. Но той не се шегуваше! В началото на живота си
той беше присъствал на едно евангелизационно събрание и после се беше лишил от илюзиите си за
църквата. Тъй като търсел отговори, които никой в църквата не можел да му даде, той започвал сам
едно изчерпателно изучаване. Дали теологията е надежден водач към Бога? Наистина ли той може да
намери доказателство и доводи за да докаже, че Бог съществува?

Попитах го какъв беше резултатът от неговото търсене. „О, не мисля, че съществуват някакви
съмнения, това е вярно,“ каза той. „Но аз не мога да направя тази последна крачка, аз не притежавам
лична  вяра.“  Аз  разбирах  неговото  преживяване  по-добре,  отколкото  той  подозираше.  Около  25
години по-рано аз се очаровах от книгите на сериозни теолози като Франсис Шейфър и Р. С. Спроул, а
след това на тежката артилерия като Абрахам Кюипер, Калвин и Августин. Ясната гледна точка за
света започна да се оформя в главата ми. После, през 1996 подписах договор за написването на една
голяма книга за гледната точка за света.  Вследствие на това се появи книгата „Как трябва да живеем
сега“ (Коментар: Аз съм я превел и мога да я изпратя в PDF формат на всеки, който пожелае. Д.Пр.). Тази
книга, която написах заедно с Нанси Пиърси, е изчерпателно изследване на доводите в защита на
библейската гледна точка за света. Бях стигнал до положението в което вярвах, че е вярно всичко
свързано  с  библейската  гледна  точка  за  света  и  че  доказателството  за  тази  гледна  точка  е
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съкрушително и наистина е доказуемо.
Тогава, във времето ми за молитва и размишление, една сутрин аз започнах да се съмнявам.

Казах си, че знам, че всичко е истина. Това ми беше доказано чрез собственото ми задоволство от
факта, че което и да е друго нещо, което се различава от християнската гледна точка за света, беше
лишено от разум и логика.  Вярвах, че мога да докажа тезата си разумно и логично, но не можех да
направя последната крачка. Как можех да съм сигурен, че един ден ще бъда в Божието присъствие?
Тази трудност довежда до състоянието, което може да бъде описано само като духовно безпокойство.
Преминах през месеци на съмнения – всъщност не съмнения в моята вяра; тя беше твърде здраво и
дълбоко вкоренена – но се питах защо не мога да осъществя връзка с Бога чрез логичното и разумно
мислене. Защо не можех да аргументирам и начертая собствения си път до Бога?  Сега разбирам, че
истинският ми проблем е било това, което винаги е блокирало живота ми – големият грях – гордостта.
Аз бях дотолкова напомпан с това, което бих могъл да постигна със собствения си ум, че не можех да
си представя, че има нещо, която да не мога да разбера и да разгадая. 

Наистина  разбирах,  че  точно това  нещо блокира  моят  приятел  и  адвокат.  Тогава,  един ден,
отговорът ме удари като светкавица.  Спомних си, че Блез Паскал е твърдял,  че Бог ни дава само
достатъчно светлина, с цел ние да разберем и само достатъчна тъмнина или мъглявост, за да отречем
истината, АКО ИСКАМЕ. Ето, това беше отговорът. 

Разбира се, Бог не може да разкрие Себе си по един логично неопровержим начин. Както  е
написал един велик теолог: „Ако за нас Бог беше толкова реален, колкото е дървото, което виждаме
през прозореца,  тогава ние нямаше да имаме нужда от вяра.“ Ако виждаме Бога в истинския Му вид,
в Неговата слава, подобно на начинът, по който виждаме света около нас, тогава нашата свободна воля
би загубила целия си смисъл. За нас не би имало друг вариант, освен да вярваме в Бога. Щеше да е
невъзможно да отречем, че Той съществува.  Това щеше да премахне възможността да изберем да
вярваме – щеше да унищожи вярата, а заедно с нея и възможността да обичаме,  защото насила не
можем да   обичаме.  Ние  не  можем да  обичаме  Бог,  който  не  ни  е  дал  шанса  да  Го  отхвърлим.
Запомнете, че Бог ни е дал само достатъчно светлина за да виждаме,   но която не е достатъчна  , за да
премахне нуждата да виждаме с очите на вярата. Нашата гордост трябва да се махне от пътя ни и ние
трябва да разберем, че вярата не е вяра, ако тя е придружена от съмнение – или поне от това, което
католическото богословие нарича с думата „затруднения.“ Съмнението е това, което придава смисъл
на вярата, но според аналитичните мислители, това трудно се разбира от хората с логично мислене .
Точно такъв беше проблема на моят приятел. Той не считаше, че би могъл да повярва, преди да е
доказал своето дело. Но ако беше доказал своето дело, той нямаше да е способен да вярва, нямаше да
е способен да има вяра. (Коментар: “А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се
надяваме, убеждения за неща, които не се виждат.“ Евр.11:1.Д.Пр.) Той се намираше в хватката на Параграф
22. (Коментар: Параграф 22 е название на ситуация, от която човек сам не може да излезе, поради взаимно
противоречие на самите правила. Д.Пр.) След време приятелят ми успешно разреши този проблем и сега
е на сигурно място във своята вяра.

Търсенето на истината подготвя сърцето на човека да приеме истинският обект на своя копнеж –
Бог,  чиято любов човешката сърце желае.  Спомняте ли си какво се случило с  Филип Джонсън в
болницата (Гл.28). Чрез прекрасният си ум той беше разсъждавал много внимателно и задълбочено за
евангелието на Христос. И във всичко имало безпогрешна логика. Но чак когато лежал по гръб в
болничната стая и чул думите на химна: „ В Христос аз стоя на здрава скала,“ чак тогава той напълно
приел  Божия  дар  на  вярата.  До  този  момент  неговото  християнско  преживяване  било  предимно
интелектуално преживяване, а той имал нужда от дълбока лична връзка с Господа. Той имал нужда да
приеме дара на Исус, чиято жертва на кръста ни примирява с Бога. Има голяма разлика между тези
две състояния.  На гордият човек му е  трудно да отиде при Бога.  Ние искаме Бог според нашите
условия и според нашето разбиране. А това просто е невъзможно. Той иска нас, така както ни казва в
Библията, според Неговите условия и правила. Той иска да отидем при Него с детска вяра. Добрият
Пастир отива да намери онези, които най-накрая са започнали да разбират, че без Него, те са загубени .
Аз съм стигал точно до това състояние.

Когато напуснах Белия дом през пролетта на 1973 аз си мислех, че бях по-умен от другите хора,
които бяха хванати в Уотъргейт. В края на краищата, аз не бях присъствал на съвещанието, което по-
късно се превърна в основа за всички обвинения в извършването на престъпления. Бях отказал да
бъда въвлечен в обсъждания, които биха могли да доведат до препятстване на правосъдието. Първият
прокурорски състав, който започна работа по това дело ми каза, че аз не съм обект на разследването.
Всъщност, в началото аз имах статут на човек, към когото няма никакви подозрения.

Но въпреки това, в живота ми имаше нещо отчайващо погрешно. Липсваше ми всякаква радост
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и чувство на задоволство. Разбира се, аз се притеснявах се от всички негативни заглавия в медиите и
от всички атаки срещу моят приятел, президентът Никсън, но Уотъргейт не беше в корена на моята
тревога.  Бях на 41 години, в кулминацията на живота, вече бях работил 3,5 години в Белия дом и
връщането ми да работя в някоя адвокатска кантора щеше да ме направи богат човек. А аз се чувствах
злочест. Питах се коя беше причината за всичко това? Дали с това се изчерпва всичко, което животът
може да е? Това ли е най-доброто, което животът може да бъде? Какво трябва да направя след този
етап?  Мислех  си,  че  моята  угнетеност  се  дължи отчасти на  невероятно  високото  напрежение  на
работата, която бях вършил толкова дълго време. Но никаква продължителност на почивката не можа
да излекува тази угнетеност. Сега разбирам, че съм бил близо до отчаянието.

По-късно, през същото лято, скандалът Уотъргейт се задълбочи. Аз все още не бях обект на
разследването,  но  бях  привличан  да  свидетелствам  и  се  намирах  под  натиска  на  журналистите.
Извратена форма на мъчение е сутрин да се събудиш и да видиш, че името ти е цопнато в заглавието
на  новините  във  „Вашингтон  пост“  или  в  „Ню  Йорк  таймс,“  когато  повечето  от  половината  от
обвиненията  за  изцяло  фалшиви.  Двамата  с  Пати  бяхме  решили  да  прекараме  ваканцията  си  на
крайбрежието на Мейн и решихме да прекараме два дни в Бостън. Докато бяхме там, аз позвъних на
Том Филипс, президента на Raytheon, най-голямата корпорация в Нова Англия. Попитах го дали мога
да го посетя. Бях се срещал 4 месеца преди това с Том, за да говорим за възможността отново да стана
юридически съветник на  Raytheon. Тогава се бях впечатлил от величината на промяната, която беше
извършена  в  него  в  сравнение  с  човекът,  когото познавах преди отиването ми в  Белия  дом.  Том
изглеждаше в очевиден мир със себе си. Попитах го какво е станало с него. Спомням си точните му
думи, с които ми отговори: „Чък, аз приех Исус Христос и посветих живота си на Него.“ Аз нервно
смених  темата  на  разговора.  Никога  преди това  не  бях чувал  някой  да  говори  по този  начин.  В
представата ми Исус  беше просто една древна историческа личност.  Но през месеците след тази
среща аз не можах да извадя думите на Том от главата си.

Поради това, докато гостувахме на родителите ми в Бостън, аз се срещнах с Том в неговия дом.
Исках той да ми обясни какво се беше случило в живота му. Мислех си, че може би той просто ще
може да ми помогне. Седяхме в горещата вечер през август на неговата веранда. Той ми разказа какво
се е случило с него. Няколко години преди това той посетил едно от евангелизационните събрания на
Били Греам в Ню Йорк и се почувствал странно развълнуван от думите му. В края на събранието бил
толкова силно развълнуван, че когато Греам отправил покана към присъстващите да приемат Исус
като свой личен Господ и Спасител, Том Филипс излязъл отпред заедно със стотици други хора и
предал живота си на Христос. После той обясни по какъв драматичен начин се променил живота му.
Докато ми разказваше историята си, той взе една книжка с меки корици от масичката край него и ме
попита, дали може да ми прочете една глава от нея. Това беше класическата книгата „Обикновено
християнство“ от К.С. Луис  (Коментар: Аз съм я превел на разбираем език и мога да я изпратя в  PDF
формат  на  всеки,  който  пожелае.  Д.Пр.),  а  главата,  която  Филипс  прочете  от  нея  беше  озаглавена
„Големият грях.“ Гордостта.

За мен прочитането от Том на тази глава представляваше тотално унищожителен момент. Видях
себе си и живота си, описан в невероятните думи на Луис за този голям грях, който ние много бързо
забелязваме в другите хора, но рядко пъти съглеждаме в себе си: надменното и арогантно поведение,
което произлиза от това, че изграждаме живота си, основавайки се на себе си. Докато Филипс четеше,
аз усещах изпотяването под ризата си и капките пот по веждите си, и причината за това не беше
горещата нощ. Случки от живота ми като светкавици преминаваха в главата ми, точно като на филмов
екран, където хората виждат сцени от живота си в мигът преди да умрат. Сега разбирам, че в известен
смисъл на мен ми е предстояло да умра.  Мислех си за моята нетърпима арогантност. О, да, аз бях
направил  добри  неща  за  хората  и  се  грижех  за  потиснатите.  Аз  давах  доброволно  и  безплатно
професионални адвокатски консултации за бедните и  дарявах подаръци за благотворителност. И си
мислех, че бях доста любезен човек. Но истината е, че самодоволното ми чувство за собствената ми
праведност прикриваше тоталната ми фокусираност в мен самият. През годините в които аз израствах
бързо като юрист и политик заради цената, която платих с първия си брак, аз оправдавах всичко, което
вършех.  (Коментар:  Първата му  жена  е  произлизала  от много  богато  и  видно  семейство  от старата
американска аристокрация в Бостън. Д.Пр.) Казвах си, че правя всичко това заради семейството си, за
страната си и за националната сигурност. Бях убеден, че всичко това е безкористно усилие. Но в онази
вечер в къщата на Том осъзнах, че съм правил всичко това заради себе си.

Докато  Том  четеше  думите  на  Луис,  някои  от  тях  ме  удряха  с  особена  сила  и  разтърсваха
защитният механизъм, който си бях изградил през всичките тези години – външният ми образ на
корав мъж. Внезапно истината придоби смисъл. Както пишеше К.С. Луис, човек, който е толкова горд
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със себе си, който е толкова силно затворен в себе си и е толкова способен да дава логично и разумно
обяснение на всяко свое действие, такъв човек вероятно не може да види нещо, което е неизмеримо
по-голямо от себе си – Бога. В онази вечер се почувствах толкова неудобно, че веднага ми се прииска
да изляза навън от къщата на Том. Той ме попита дали съм съгласен да се помоли за мен и се помоли,
и то с такива думи, с които никога не бях чувал да се молят в църквата. Подобна молитва никога не
бях чувал. Тя беше топла, вълнуваща и пълна със загриженост.  А това, което ме порази повече от
всичко друго беше фактът, че Том Филипс, един от най-преуспелите бизнесмени в Америка наистина
беше загрижен нежно за мен, за Чък Колсън. Не за „голямата личност“ във Вашингтон от „доброто
минало,“ а за човекът Чък Колсън. Сбогувах се с Том Филипс и тръгнах към колата си, но когато
вървях към нея в нощта, почувствах внезапно желание да се върна обратно и да се помоля отново с
Том Филипс.  Обърнах  се  назад  и  погледнах  към  къщата,  но  лампите  на  долния  етаж вече  бяха
изгаснали. Разбрах, че е твърде късно. Поради това влязох в колата, стартирах двигателя и изкарах
колата от отбивката към къщата им. Но не можах да продължа напред повече от 100 метра от къщата,
защото плачех много силно и не можех да шофирам. Бившият капитан от морската пехота,  коравата
„томахавка“ на Белия дом, който си мислеше, че е добър като или пък е по-добър от всеки друг човек,
се почувства отвратен от себе си. 

За пръв път в живота си надникнах дълбоко вътре в сърцето си и се отвратих от това, което
видях. Сърцето ми беше покварено. Мислех си за хората, които бях засегнал; за лошите неща, които
бях причинил на другите хора; за това колко студен, твърд и егоистично фокусиран в себе си бях аз . За
пръв път в живота си бях дълбоко осъден за моят собствен грях.  Почувствах се нечист, засрамен,
ужасно самотен и ужасно загубен. Думите на Том, с които той ми казваше да отида при Бога и да
направя това просто предаване на живота си на Него, продължаваха да ме обливат. В онези мигове
установих, че почти несъзнателно казвам: „Боже, не знам кои са правилните думи и аз не съм много
добър, но те моля да ме вземеш. Вземи ме такъв какъвто съм.“ Седях там в продължение на половин
час, а може би и цял час,  сам с мислите си и сълзите течаха свободно от очите ми както никога
дотогава в живота ми.  Изпитвах усещането на тотално предаване и на тотално облекчение. В онзи
момент знаех, че Бог е реален, че е личност и че Той беше чул молитвите ми.

На следващата сутрин очаквах да се събудя с чувството на обърканост. Аз не бях човек, който
винаги плаче или поне - който позволява на някой друг да научи, какво е направил.  Аз бях корав,
твърд, закален, независим и горд. Но не и в онази сутрин. За пръв път в живота си се почувствах
свободен. Нищо не се беше променило в обстоятелствата, в които се намирах. В онази сутрин през
август продължавах да виждам името си в заглавията на вестниците. Но нищо в онзи ден вече не беше
същото. И никога вече нямаше отново да бъде същото. Пред следващата седмица след тази случка аз
прочетох жадно моето собствено копие на книгата „Обикновено християнство.“

Всичко, което прочетох потвърждаваше това, което аз бях преживял, както и всичко което бях
преживял потвърждаваше думите на Паскал:  „Сърцето има основания,  за  които разумът не знае.“
Знаех със сигурност, че имах нова връзка с Бога. Пред тази седмица отправях молитви, с които молех
Исус Христос да поеме управлението на живота ми. Това постави началото на най-великото пътуване
в живота ми – на най-великото пътуване, която някой човек може да има. Изпитах изцяло пълнотата
на един от великите парадокси: „Ние намираме себе си, само когато изгубим себе си – в Бога.“

А вие как сте? Убедени ли сте от логичните доводи и доказателства, които ви представихме в
тази книга? Какво ви пречи да предоставите себе си на Бога в Исус Христос? Върнете се и прочетете
началото на тази книга. Върнете се при редник Райън, когато той върви с несигурни крачки към гроба,
на който е поставен надгробният кръст на човекът, който е спасил живота му. Това е една от най-
изумителните  сцени,  които съм виждал  във  филм.  Виждаме Райън,  устните  му треперят  от  едва
сдържан плач, сълзите текат по лицето му, докато той гледа към надгробния кръст и се чуди, дали той
е заслужил саможертвата на капитан Милър и на другите, които умряха, за да може да живее той.
Докато 71-годишният Райън говори на жена си край гроба, той е тормозен от въпроси, които тормозят
всеки от нас: „Достоен ли съм? Бях ли добър човек? Живях ли добър живот?“

Гробът е маркиран от обикновен бял кръст, а ние виждаме мъж, който е коленичил и се тресе, и
плаче пред кръста. Той е Всеки човек, защото наистина всички ние сме пред кръста. В същото време в
живота на всеки човек, той или тя трябва да погледне към този кръст и към това, което представлява
той  или  тя  и  да  се  запита:  „Достоен  ли  съм?“  Спомнете  си  евангелието,  така  както  вече  ви  го
обяснихме. Както споменахме, то е твърде добро за да е истина. Бог ни обикна толкова много, че Той
ни създаде и ни дари със свободна воля. Ние извършихме грехове и знаем за това, когато се вгледаме в
сърцата си. А заради извършеният грях има цена, която трябва да бъде платена. Но Бог, в Своята
любов към нас, изпрати Синът Си, Исус, за да умре на кръста и да плати за нашия грях, с цел ние да
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бъдем простени. Саможертвата на Христос ни позволява да бъдем примирени с Бога, когато Той ни
приобщи в Своето собствено семейство. Не е чудно, че Джон Нютън е нарекъл това „чудна благодат.“
(Коментар: Преди около 2 века Джон Нютън е бил капитан на английски кораб, с който са били превозвани
роби до САЩ. С очите си е видял ужасните и нечовешки условия, в които са били превозвани робите, по-лоши
отколкото при превозване на добитък, на няколко палуби с височина не повече от 1 метър,  при липса на
всякакви условия и даже на тоалетни. Пътуването от Африка до Америка траело до 2-3 месеца в зависимост
от времето. Поне 40% от робите умирали от болести и глад по време на пътуването. После той станал
християнин,  престанал  да  плава,  станал  свещеник  и  написал  много  християнски  химни.  Един  от  тях  е
прочутият химн: „О, чудна Божия“ в който се казва: „О, чудна Божия благодат за грешник като мен, аз бях
един изгубен син, сега съм приютен.“ Д.Пр.) Вероятно в сърцето си вие усещате последния момент от
вашето бунтовничество.  Отказвате да бъдете убеден от светлината,  която вие била дадена,  че  Бог
съществува и Той ви обича. Всъщност, мнозина от вас гледат на злото в света и стигат до извода, че
Бог не може да съществува или пък ако съществува, тогава Той е чудовище.

Кръстът отговаря и на това последно обвинение. Съществуването на злото може да е причината
за всичко, за което ние казвахме, че се разпада на части – ако го нямаше Исус Христос, разпънат на
кръста.  Той  разтвори  ръцете  си  за  нашето  възражение  против  Божията  любов.  Той   ни  кани  да
хвърлим каквито язвителни обвинения имаме към Неговия небесен Отец. Тази омраза към Бога е
същата сила, която е забивала гвоздеите в ръцете на Христос. Той изложи Себе си на нашата омраза, с
цел за демонстрира Божията невинност. Гледайки към разпънатия на кръста Христос, ние разбираме
кой  е  виновен  за  злото  в  света.  Самите  ние  сме  виновни,  а  не  Бог,  който  е  пожелал  да  види
единственият Си Син осъден като престъпник, с цел да ни покаже природата на собственото ни сърце,
както и Неговата любов. 

Какво иска Бог от всеки от нас? Той иска ние да погледнем към кръста и и да зададем същия
въпрос, който е задал и Райън: „Достоен ли съм?“ Разбира се отговорът е, че не е възможно нито един
човек да е достоен за такъв вид жертва. Не, ние никога няма да направим достатъчно добри дела, за
да  уравновесим  кантара  на  правосъдието  в  очите  на  Бога.  Всичко,  което  Бог  иска  от  нас,  е  с
обикновена вяра да отидем при кръста и да се предадем. Да кажем „Не“ на лъжите и да прегърнем
истината. Да приемем великолепната покана на Бога, означава да отидем там като малко дете чрез
вяра и да търсим, като бъдем намерени.

Това,  което е мотивирало Райън да отиде при онзи надгробен кръст,  е била непреодолимата
благодарност  към  капитан  Милър.  А  как  ние  изразяваме  благодарността  си  за  многократно  по-
необичайната жертва на жертва на Христос – за това най-паметно събитие в човешката история? Ние
благодарим, като предаваме себе си и се обръщаме към Христос. Изповядаме греха си и молим да
бъдем приети от Божията любов. При кръста нашето търсене свършва. Истината, която сме се искали
да научим е била превъплътена в Христос. Исус ни казва: „Аз съм...Истината“ (Йоан 14:6). Истината
-  това  е  върховната  реалност.  В  Библията  Исус  е  идентифициран  с  гръцката  дума  Слово,  която
означава „причината или планът на създанието.“ Библията ни разказва, че всички неща са направени
от Него и за Него, и че в Него всички неща са държани заедно. (виж Кол. 1:16-17) Аз мога да бъда по-
сигурен в реалността на съществуването на Христос, отколкото в реалността на моето съществуване,
защото моята собствена реалност зависи от Неговата реалност. Върховният смисъл, върховната цел
и върховната реалност могат да бъдат намерени в парадокса на Кръста, където човешкото зло и
грозният символ на смъртта бяха превърнати в живот и вечна надежда.

Даже сега, когато пиша тези думи, моментът, когато излязох от къщата на Том Филипс преди 32
години е толкова ясен, силен и пълен с живот, все едно че се случи снощи. Надеждата ми в Христос е
централната реалност в моя живот. Ако със сигурност не знаех, че Исус е умрял заради моя грях, днес
аз нямаше да съм жив.  Щях да бъда задушен в търсенето на собствения ми грях.  Исус  е  живот.
Кратката криза на вярата, която преживях, след като бях научил толкова много за християнството,
отмина като изпарение, когато видях моята гордост и си спомних за изпарението, когато видях моята
гордост и си спомних онзи пръв момент на детско предаване.

Живеенето на живот с благодарност към Бога отваря цял един нов свят, свят в който с всеки
изминат ден животът продължава да има по-дълбок и по-богат смисъл. Описвайки този нов живот,
Исус използва изразът „роден отново“ в беседата си с Никодим (Йоан 3:1-21), който аз взаимствах
като заглавие на моята духовна автобиография. Този израз не е „изтъркано клише,“ както считат някои
хора. Това е реалността, че там, от другата страна на Кръста, има нов живот. 

Аз намерих този нов живот в отношенията си с членовете на моето семейство. Те винаги се били
скъпи за мен, даже в онези години, когато аз бях твърде погълнат от моята работа. Но внезапно те
станаха най-важното нещо на света, почти като моята връзка с Бога. Бракът ми се заздрави и аз гледах
на него като завет, сключен пред Бога, а не като договор, не като нещо, в което влизам и напускам,
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когато ми се прииска да го напусна.  Започнах да имам различно разбиране за другите хора и по-
задълбочено оприличаване с хората, които имат по-малък късмет в живота си. В затвора трябваше да
разбера, че аз с нищо не се различавам от другите затворници. Накрая целият ми живот се промени.
Имах нови приятели, които в началото дойдоха от първата ми група за изучаване на Библията, а после
Бог ми даде едно чудно служение чрез престоя ми в затвора.

Бог обнови и разума ми (виж Рим.12:2). Аз бях добър студент и се дипломирах сред първенците
в моя клас в юридическия факултет. Но това било просто подготовка, просто предвкусване на онова,
което щеше да отвори мозъка ми за нещата на Бога. От мигът на обръщането ми към Господа аз имам
неутолим апетит за научаване на историята,  теологията и почти всичко друго в света .  Ежедневно
нещо ново и свежо свързано с Божия свят ме вълнува.

Докато изучавах Библията и начинът, по който работи света, аз направих откритие, което беше
важно за  мен:  Няма никакво несъответствие  между вярата  от  една  страна  и  разумът,  или онова,
каквото и да е то, което можем да открием за реда в природата, от друга страна. Нищо от едната
страна не противоречи на нещо от другата страна. Това, което Бог ни разкрива за Себе си в Библията
увеличава способностите както на разума,  така и на въображението.  Откровението на Бога прави
нашите човешки способности да разбират истината и онези неща, които те не могат да схванат без
допълнителната информация, която единствено Бог може да ни даде.

Това ми помага да отговоря на въпроса над който размишлявам от известно време. Вярно ли е
понякога,  защото Библията  ни  казва  това  (че  християните  вярват,  че  Библията  е  вдъхновеното  и
достоверно Божие слово) или наистина Библията казва, че нещо е вярно, защото то наистина е вярно?
Стигнах до разбирането, че и двете твърдения са точни. Източникът и на двете е Библията и истината
е една и съща: Христос, Цялата истина, както много пъти е повтаряно това, е Божията истина. И
тогава започнах да изучавам историята на Библията и съществуващите археологически записи, които
свидетелстват поразително за истинността на Библията.  Най-силният ми сегашен глад е да мога по-
добре да разбирам Божието Слово.

В началото на тази книга казах, че през целият си живот съм бил търсач, подобно на всички хора
и  днес  продължавам  да  търся.  Чудесното  нещо в  християнството  е  това,  че  ние  никога  няма  да
изследваме докрай богатствата на Библията. Всеки път, когато я четем, ние можем да намерим нещо
мъдро, което да ни научи за Божието слово, за Неговия характер и за Неговите цели за нас.  Всички
вярващи се стремят към още по-задълбочена любовна връзка с  Исус,  нашия Господ.  Ето това се
намира наистина от другата страна на Кръста, вододелът, през който ни превежда Божията милост.
След като веднъж приемете предложението на Бога за спасението, вие откривате, че Бог започва да ви
променя  все  повече,  за  да  ставате  все  повече  подобен  на  Христос.  Кой е  Бог?  В  Християнското
разбиране, Той е безгранична любов. Това е самата същност на Неговата природа и характер. Много
религии на света възприемат това по погрешен начин, защото те вярват, че Бог е просто Неговото
всемогъщо присъствие като една личност.  Но Християнската теология ни учи за Троицата: за един
Бог, който съществува в три личности: Отец, Син и Святи Дух. Това е трудно да се разбере – това е
мистерия. Въпреки това, мистерията ни помага да разберем характерът на Бога като любов. Вътре в
Божествената природа има любовна връзка между три личности – Отец, Син и Светия Дух. Когато се
предадем на Бог, Той ни обгръща с любовната връзка на самата  Божествена природа. 

Ние вземаме участие в общуването между Отца, Синът и Светия Дух. В нашите посредствени и
препъващи се начини, ние ставаме част от безкрайната любов на Бога, в нещо, което е по-голямо от
самата  вселена.  Това  е  причината,  поради  която  фундаментът  на  християнското  учение  често
потвърждава, че целта на живота е да обичаме Бога и да Му се наслаждаваме вечно.

Оказва се, че добрият живот означава да бъдем осъществени в Христос, сега и завинаги. Какво
ви пречи да отворите себе си към Божията любов чрез най-простата от всички молитви? „Исусе,
прости ми и ме спаси.“ Най-великата история, която някога е разказвана, ни съобщава най-голямата
възможна новина – че чрез смъртта и възкресението на Исус ние можем да имаме това, заради което
сме  създадени  –  връзка  с  Бога.  Направеното  от  Исус  прави  възможно  това,  което  разумът,
въображението и съзнанието предчувстват и заради което бленува сърцето ни. Оказва се, че добрият
живот е живот, осъществен в Христос, сега и завинаги. Това е всичко, което ние най-много искаме: да
имаме цел, смисъл, връзка, истина и любов.

Ако моят жизнен опит е някакъв водач, животът в Христос освен това ни въвлича във велико
приключение. Това приключение ни отвежда до невъобразими места – до свят, който е едновременно
същият и в същото време е изцяло променен.  Позволете ми да ви кажа още една дума за това как
човек, който се бил отчаял, че някога ще живее значим живот, е намерил отново себе си, правейки
нещо, която най-после наистина е значимо.



179

Епилог: връщане при началото

Залата  на  Рузвелт,  18  юни,  2003.  Първото  нещо,  което  си  помислих  беше:  „Нищо не  се  е
променило.“ Облицовани с дърво врати от двете страни на камината, вратата отдясно е най-близката
до Овалния Кабинет; портрет на Теди Рузвелт яздещ кон; масата в стил „Чипъндейл“ и тапицираните
с кожа столове.  Въпреки,  че бяха минали 30 години,  единствената разлика,  която забелязах беше
патината на мебелите, която се беше образувала чрез продължителното използване и лъскането.

Бях  се  върнал  в  Белия  дом  и  стоях  в  залата  на  Рузвелт,  където  започна  всичко  в  онзи
понеделник,  когато за пръв път историята за „Документите на Пентагона“ се появи в „Ню Йорк
Таймс“ и Кисинджър избухваше за катастрофалните последици,  а другите участници от старшия
състав на Президента Никсън, включително и аз, призовавахме за отмъщение на нашите врагове. Тук
започна  моят  кръстоносен поход против Даниел  Елзберг  –  кръстоносен  поход,  който видя  моето
падение  от  висотите  на  властта  до  дълбочините  на  затворническата  килия.  Нищо  не  се  беше
променило.

Но  въпреки  това,  всичко  беше  различно.  През  пролетта  на  2003  по  покана  на  президента
Джордж У.  Буш отведох една малка група в Белия дом. По време на Празнуването на Рождество
Христово  в Белия дом предната година аз споменах на президента, че „Приятелство в затвора“ беше
приложила една наша програма за работа със затворниците в един затвор близо до Хюстън, Тексас.
Президентът прояви интерес. Неговата връзка с програмата доведе до направата на една незабравима
снимка. (Коментар: Аз намерих  снимката  от тази среща в интернет и я добавих в книгата. Д.Пр)

Robert Sutton, an IFI graduate, speaking in the Roosevelt Room in the White
House at a  rountable  discussion about  the program,  with President of  the United
States George W. Bush listening, on Wednesday June 18, 2003 

От  хилядите  и  хиляди  снимки,  които  са  направени  с
Президента, според мен само една го показва с ръка, преметната
през рамото на един осъден убиец и пее с него „О, чудна Божия
благодат.“  Той  беше  губернатор  на  Тексас  по  онова  време  и
снимката  се  появи  на  челната  страница  на  вестник   Houston
Chronicle в петък, 17 октомври 1997.

След едно пътуване  до Южна Америка през  1996,  за  да
види  две  успешни  програми  на  „Приятелство  в  затвора“  в
затворите  в  Бразилия  и  Еквадор,  Карол  Венс  препоръча  на

губернатора на Тексас Джордж Буш да разреши да бъде приложена една основаваща се на вярата в
Христос програма в един затвор в Тексас.  Венс,  около 60-годишен мъж, беше висок,  с атлетично
телосложение и носеше очила,  които го правеха да прилича на книжен плъх.  Той беше областен
прокурор  в  Харис  Каунти,  в  която  попадаше  Хюстън,  преди  предшественикът  на  Буш  в
губернаторския офис, Ан Ричардс да го назначи в Тексаския отдел на криминалното правосъдие. Венс
се ползваше с доверието на губернатора Буш.

Въпреки това аз се съмнявах, че някога ще видя, че ще бъде позволено ежедневното провеждане
на програма на „Приятелство в затвора“ в затвор в Тексас, така както се беше случило в затвори в
Бразилия и Еквадор. Бяхме се уморили за започваме подобни програми на няколко места в САЩ, но
възраженията за отделянето на църквата от държавата всеки път проваляха работата ни. Венс отнесе
идеята при губернатор Буш,  който също беше обмислял за  решения,  основаващи се на вярата.  В
кратък срок губернаторът се обади за да ни каже, че иска за  започнем изпълнението на програмата.
„Приятелство в затвора“ бързо установи контакт с администрацията на щата Тексас, отговаряща за
затворите,  за  да  започнем  ежедневно  приложение  на  програмата  в  приблизително  половината  в
тогавашният затвор, наричан Jester II (по-късно той беше преименуван на Карол Венс). Програмата
ни, която беше наричана от нас „Инициатива за вътрешна промяна за свободата“ започна да работи с
повече от 50 затворници, които предстоеше да бъдат освободени  след 12 до 18 месеца. (Днес броят на
затворниците, включени в тази програма са около 300.) През това време затворниците преминаха през
„новобрански Библeйски лагер,“ в който се включени курсове за лична отговорност, за управление на
гнева, за родителските грижи и за управление на личните финанси. Не беше разрешен достъпа на
никакви телевизионни журналисти до тези курсове. „Инициатива за вътрешна промяна за свободата“
изискваше интензивно изучаване на Библията от страна на участниците. За да успяват да изпълнят
предвидените в програмата задачи, много затворници установиха, че е нужно да стават сутрин в 4
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часа и да четат вечерно време до 22:00 часа, когато осветлението се изгасваше.
„Инициатива  за  вътрешна  промяна“  повежда  затворниците  в  духовно  пътуване,  което  има

поразително сходство с темите,  които обсъдихме в тази книга.  Затворниците са  принуждавани да
видят собствената си отговорност за решенията,  които вземат в живота си.  „Хората от свободния
свят“ - както затворниците наричат хората, които са извън затвора – може би считат, че намиращите се
в  затвора  мъже и  жени са  напълно наясно с  тяхната  вина.  Но аз  съм установил,  че  повечето от
затворниците  обвиняват  обстоятелствата  за  съдбата  си  или  хората,  които  са  им  навредили,  или
провалът на обществото да им достави това, което им е обещало. Нито един затворник не изразява
съжалението си, че се страхува да демонстрира слабостта си. Затворниците, които си позволят да се
покажат слаби, могат да станат жертви на насилие и могат да очакват,  че ще бъдат предадени от
хората, на които са се доверили. Да признаят собствената си отговорност за попадането им в затвора –
това е огромна крачка напред - или най-малкото е толкова трудна, колкото е и за хората от свободния
свят, когато трябва да признаят вината си.

Но когато участниците в програмата разгледат честно делата си в миналото, в тях започва да се
извършва удивителна промяна. Те започват да гледат с други очи на екипа на програмата и на нейните
доброволци.  Вместо да задават въпрос на доброволците относно мотивите,  с  които те  работят за
приложението на програмата, затворниците стават благодарни за приноса, който тези хора извършват
в живота им. За пръв път те са способни да приемат, че любовта на другите е истинска. Променя се и
отношението им към самите тях, а след като веднъж за признали своята вина, те престават да бъдат
прекомерно фокусирани в  нея.  Започват  да  гледат  на себе  си като  на хора,  които може да  бъдат
обичани и изживяват по истински и дълбок начин християнската милост. 

Когато за  пръв път се  появихме в този затвор в Тексас,  губернаторът Буш присъстваше на
посвещаването. Поставихме един временен подиум в двора на затвора, за да може губернатора да
даде пресконференция. Един от нашите хора предложи да подредим затворниците като войници по
взводове и да ги накараме да маршируват на двора за церемонията. Затворниците започнаха да пеят
песента  „О,  чудна  Божия  благодат,“  докато  вървяха  безукорно  към  насъбралата  се  тълпа.  Бях
изненадан, когато губернатор Буш отиде при затворниците, застана редом до тях и пееше задно с тях,
като  прегърна  двамата  затворници,  които  бяха  от  двете  му страни.  Вестник  „Хюстън Кроникъл“
съобщи: „Губернатор Буш прегърна осъденият 46-годишен убиец Джордж Месон и се присъедини
към него и другите 55 затворници в най-необикновеното смесване на църквата и държавата.“ Може би
това не беше най-доброто политическо поведение на губернатора, който скоро щеше да се яви на
избори за преизбиране. Но това беше „чудна благодат, колко сладък е твоя звук.“

Това беше историята зад моето връщане в Залата на Рузвелт.  Президентът Буш проявяваше
естествен интерес какви са резултатите от работата на програмата „Вътрешна промяна.“ Служителите
на президента ме поканиха да доведа избрани хора със себе си, включително главният изследовател
на  това  обучение,  д-р  Байрън  Джонсън  от  университета  в  Пенсилвания;  няколко  служители  от
програмата, които бяха работили в затвора заедно със затворниците и трима затворници, които вече
бяха завършили успешно програмата. Желанието да отведа випускници на програмата ме изненада.
Веднъж, когато работих за президента Никсън, аз поисках да доведа в Белия дом някои профсъюзни
водачи, за да се срещнат с президента. Но понеже те имаха криминални досиета, Сикрит Сървис не се
съгласи  да  им  позволи  да  влязат  в  Белия  дом.  А  сега  бях  помолен  да  доведа  няколко  корави
престъпници в Белия дом! Даже в най-големите си мечти не съм си представял това – не преди 30
години, не даже толкова отдавна, когато започна това служение, никога преди.

Когато влязохме в залата, Главният прокурор (Коментар: Който в САЩ същевременно е и министър
на  правосъдието.  Д.Пр.)  Джон  Ашкрофт  и  Секретарят  по  труда  Илейн  Чао  вече  бяха  там.  Аз  ги
представих  на  членовете  на  нашата  група,  в  която  имаше  няколко  други  важни  личности.
Първоначалната  идея  за  това  проучване  дойде  от  брилянтният  психиатър и  изследовател  Дейвид
Ларсон. Той почина преди доклада от изследването да беше завършен, но неговата съпруга Сюзън
дойде в Белия дом заедно с мен. Бях горд, че доведох и Марк Ърли, новият президент на фондацията
„Приятелство в затвора“ в  САЩ, който беше бивш главен прокурор на щата Виржиния.  Тримата
випускници на програмата бяха: Джеймс Петерсън, който се беше отказал от възможността да бъде
помилван и да излезе по-рано от затвора, с цел да завърши програмата; Бернард Вийл, един афро-
американски  бизнесмен;  и  Джордж  Месон,  също  афро-америкениц  –  същият  човек,  когото
тогавашният губернатор Буш беше прегърнал, докато пееше в затвора в Тексас песента „О, чудна
Божия благодат.“

Висок и красив мъж с късо подстригана коса и с телосложение на защитник в американски
футболен отбор, Джордж Месон беше привлекателен на вид, но неговата история съвсем не беше
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хубава. Той съвсем не беше човек, който веднъж е направил някакво закононарушение, платил си е
дълга към обществото и после се е върнал обратно при живота, от който той практически почти не се
е разделял. Джордж Месон беше представител на нещо напълно противоположно.

Обстоятелствата, свързани с убийството на  Франсис Джаксън, съпругата на Месон, са неясни.
Двамата  имали  продължителна  история  на  семейни  спречквания,  които  налагали  намесата  на
полицията. В този конкретен случай, когато двамата се скарали, Джордж започнал да размахва своя
пистолет, който случайно гръмнал. Месон твърди, че не е искал да я застреля и полицията почти му
повярвала. Причината, поради която той получил присъда от 35 години, е свързана преди всичко  с
миналия му живот на престъпник, а не толкова със самото застрелване. Сред съседите си в Хюстън
той бил известен заради пистолета си, който носел така, че да се вижда. Пистолетът се разделял на
две части, които той носел в отворите на високите си обувки, за да може бързо да го сглоби, когато
трябва  да  стреля  по  някого.  Джордж  Месон  бил   този  тип  закоравял  престъпник,  който  нашето
общество би изпратило в затвора до края на живота му. Ако истинската духовна трансформация не
беше възможна. И аз мисля по същия начин.

Месон бил толкова всеизвестен, че когато излязъл от затвора, той сменил името си на Робърт
Сутън    (  Robert Sutton, който е прав и говори на горната снимка. Д.Пр  .  ), така че всичко, включително и
името му да бъде ново в новия му живот. И наистина е така. Днес Робърт Сутън работи като портиер в
своята църква, ръководи курс за мъже за изучаване на Библията и служи като наставник на други
мъже, които излизат от затвора след завършването на програмата „Вътрешна промяна.“ Робърт Сутън
е нов човек. 

Когато  президентът  влезе  през  вратата,  която  се  намира  отдясно  на  камината  в  Залата  на
Рузвелт, всички станахме и го приветствахме. Той ми помаха с ръка – един жест, който изглежда е
любим  на  всички  тексасци.  След  това  отиде  направо  при  Робърт  Сутън,  прегърна  го  и  обяви:
„Сигурен съм, че ти си щастлив, че си тук, на това място.“ После добави: „Знаех си, че един ден ти ще
бъдеш  тук  с  мен.  Ти  си  добър  човек.“  Президентът  раздруса  плешките  на  Робърт  Сутън  в
потвърждение на думите си, потупа го по гърба и след това седна на мястото си в средата на масата.
Сутън беше толкова изумен, че през останалата част от деня не знаеше къде се намира!

Президентът  откри  съвещанието  и  помоли  Байрън  Джонсън  да  съобщи  изводите  от
изследването.  Д-р Джонсън обясни,  че 171 участници в програмата „Вътрешна промяна“ са  били
сравнявани с  1745 затворници от  затвора.  Изследването установило,  че  само 8% от  завършилите
програмата,  след  излизането  си  от  затвора  в  продължение  на  2  години  отново  са  извършили
престъпление и са били осъдени и върнати в затвора, а същият показател за останалите затворници е
20,3%. Президентът попита: „Значи програмата е понижила нивото на рецидивизма около 2,5
пъти?“ Д-р Джонсън каза: „Да, точно така. Но само за онези затворници, които са преминали целия
курс  на  програмата.  Затворниците,  които  са  освободени  от  програмата  поради  дисциплинарни
нарушения или понеже доброволно са се отказали, или пък са подали молба за помилване и са били
помилвани, и са излезли от затвора преди завършването на целия курс на програмата, имат ниво на
рецидивизъм, както затворниците, които не са участвали в програмата. Това показва, че е съществено
важно  програмата  да  бъде  завършена.“  Президентът  каза:  „Да.  Ако  погледнете  по-дълбоко  в
подразделенията на контролните групи за  сравнение – бих искал да чуя  всички подробности,  д-р
Джонсън.  Но в момента получих сигнал, че президента Путин скоро да ми се обади по телефона.“
После президента се обърна от д-р Джонсън и погледна към мен. „Персоналът завърши ли цялото
изследване, обобщението на резултатите и изводите?“ Аз казах: „Да, г-н президент.“ Той ме попита:
„ Какво ще кажете за всичко това?“ Аз му казах колко благодарни сме ние, че той пресече „червената
линия“ (Коментар: „Червената линия“ - това е настояването да се отдели църквата от държавата. Това
фанатично настояване не предлага алтернативни решения на същите проблеми, които решава „Приятелство
в  затвора“,  а  просто  иска  тази  фондация  да  няма  достъп  до  затворите,  защото проповядва  вярата в
Христос. Вие преценете кой е прав и кой е фанатик. Дали християните, или анти-християните? Д.Пр.)  и
позволи на програмата да се  реализира. Президентът говори изчерпателно за привързаността си към
програмите, които се основават на християнската вяра. Той разпита другите хора от нашата група и
беше въодушевен от това, което се случва вътре в затворите. След това мисълта за предстоящия му
телефонен разговор започна да доминира в поведението му. Аз успях да кажа: „Г-н президент, преди
да си отидем, можем ли заедно да се помолим?“ „Той каза: „Непременно. Но когато се молим на тази
маса, ние се държим за ръцете. Чък, ти ни моди в молитвата.“

Наблюдавах, докато президента хвана с едната си ръка д-р Джонсън и Сюзън Ларсон с другата.
А те хванаха ръцете на двамата бивши затворници, Петерсън и Робърт Сутън, които се държаха за
Главния прокурор и за Секретаря по труда и т.н докато веригата стигна до мен от другата страна на
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масата. След като свърших да се моля, аз си помислих за различния дух, който съществуваше в тази
зала в сравнение с духът след публикуването на Документите на Пентагона. Бях много впечатлен от
парадокса в моя живот – как от нещастието Бог беше донесъл в живота ми добро.

Аз  се  стремях  да  отмъстя  на  Даниел  Елзберг  и  никога  не  забелязах,  когато  моята
самоправедност ме предаде. Много други хора около мен направиха същото и президентството се
срути. Мислех си за думите от Новия Завет: „Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами
мъдрите; Бог избра също така немощните неща на света, за да посрами силните“ (1Кор.1:27). Бог
използва собствената ми глупост за да засрами мъдростта на света в мен.

Когато бях изпратен в затвора, най-големият ми страх беше, че никога няма да бъда способен да
направя отново нещо значимо в живота си. Сега виждам, че никога нямаше да мога да направя нещо
наистина значимо,   ако не беше затвора. Моето падане даде възможност на живота ми и работата ми
да се издигнат. Така, както Господа е казал на апостол Павел: „Достатъчна ти е Моята благодат;
защото силата Ми в немощ се показва съвършена.“ (2Кор.12:9). Нищо не се е променило в Залата на
Рузвелт; но въпреки това всичко е различно, защото аз бях променен. Изцяло!

Точно така, както беше променен Робърт Сутън. Двамата с него си приличаме като две капки
вода. Духовното ни пътуване е подобно. Най-могъщият човек на света може да се е молил с нас, но
всички ние си приличаме, защото стоим на равна повърхност в подножието на кръста.

Поради това мога да ви кажа, основавайки се на собствения си живот и на това, което той ме е
научил:  добрият живот е на една ръка разстояние от нас.  Той е както Божията воля за вас, така и
Божият безплатен дар за вас. Няма никакво значение дали вие сте млад или стар, богат или беден,
дали сте  на  върха  на  възможностите си  или силите  ви  напускат,  защото добрият  живот –  това е
Божият живот в  Христос.  Господ ни взема  оттам,  където сме  и  ни отвежда в  бъдещето,  което е
неограничено.

Списък на преведените от мен книги или подбрани 
мисли на велики хора, които мога да ви изпратя безплатно по

електронната поща в PDF формат

1. Аз и моята голяма уста - Джойс Майер

2. Бракът - не само да оцелява, но и да процъфтява – Суиндъл

3. Въпроси и отговори - 622 въпроси и отговори на библейски теми - Едуард Фюдж

4. Глад за разбиране - Калвин Милър

5. Да се срещнем в библиотеката – Суиндъл

6. Давид – Суиндъл

7. Добрата новина за безпокойството  - Уилям Бекъс

8. Добрият живот – Чарлз Колсън и Харолд Фикет

9. Естир – Суиндъл

10. Живот, който винаги сте искали  - Джон Ортберг

11. Здравото семейство – Суиндъл

12. Илия – Суиндъл

13. Йов - Суиндъл 

14. Йосиф – Суиндъл

15. Как трябва да живеем сега - Чарлз Колсън

16. Когато Бог прошепне твоето име - Макс Лукадо
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17. Кой е прав - Бог или Дарвин - Кели Сегрейвс

18. Милост, повече отколкото заслужаваме - Макс Лукадо

19. Мир с Бога - Били Греам

20. Моисей – Суиндъл

21. Молитвата на Явис - Брус Уилкинсън

22. Мъжки разговор – Суиндъл

23. Нещо повече - Катрин Маршал

24. Основи на християнството - Джон Стот

25. Обикновено християнство – К. С. Луис

26. Павел – Суиндъл

27. Победа в Христос - Чарлз Трюмул

28. Победата на разума – Родни Старк

29. Посланието на Проповедта на планината - Джон Стот

30. Преведени проповеди от различни автори - общо 271 бр.

31. Проповеди от Бил Букнайт - 24 бр.

32. Проповеди от Виктор Шепърд - 255 бр.

33. Проповеди от Кърк Нийли - 178 бр.

34. Проповеди от Макс Лукадо - 20 бр.

35. Проповеди от Спържън - 28 бр.

36. Религиозна класика – христоматия

37. Роден отново – Чарлз Колсън

38. Свободни в Христос - Сесил Хуук

39. Силата на Бога да променя живота ви – Рик Уорън

40. Стремеж към почтен характер и християнски живот - подбрани мисли 

Част 1а – Как да живеем 

Част 1б – Как да живеем

Част 1в – Как да живеем

Част 2 – За молитвата

Част 3 – За човешките отношения

Част 4 – За решителността, смелостта, страха и волята

Част 5 – Да се подчиняваме на Бога и на родителите си

Част 6 – За позитивния подход, радостта, щастието и смеха

Част 7 – За приятелството

Част 8а – Опознаване на Бога, как работи Бог и за Божията милост

Част 8б – Опознаване на Бога, как работи Бог и за Божията милост

Част 9 – Да не съдим другите, да не обвиняваме, да не отмъщаваме

Част 10 - Справедливост и несправедливост, добро и зло
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 Част 11 - За Светия Дух и духовността

Част 12 - За греха, изкушението и бдителността

Част 13 - Смирение, кротост, покорството, слава, гняв, гордост, високомерие и самолюбие

Част 14 - Как да говорим и как да мълчим

Част 15 - За любовта и омразата

Част 16 - За разкаянието и опрощението

Част 17 - Отмъщение, състрадание и толерантност

Част 18 - Търпение, издръжливост и отчаяние, упоритост и нерешителност

Част 19 - Престъпление, наказание и дисциплиниране

Част 20 - Страст, чувства и емоции, страх, ужас и смелост

Част 21 - Завист, ревност, богатство и успех

Част 22 - Глупост, суета, лицемерие и самохвалство

Част 23 а - Вяра, надежда, доверие, увереност и съмнение

Част 23 б - Вяра, надежда, доверие, увереност и съмнение

Част 23 в - Вяра, надежда, доверие, увереност и съмнение

Част 24 - Достойнство, почтеност, честност и непротиворечивост

Част 25 а - Мъдрост, благоразумие, разум, разбиране и обучение

Част 25 б - Мъдрост, благоразумие, разум, разбиране и обучение

Част 25 в - Мъдрост, благоразумие, разум, разбиране и обучение

Част 26 - Задоволство от живота, щедрост и даряване

Част 27 - Благодарност, благородство и хваление на Бога

Част 28 - Трудолюбие, усърдие, старание и мързел

Част 29 - Свобода, робство, самодисциплина, дълг и отговорност

Част 30 – Самосъжаление

Част 31 а - Истина, лъжа и заблуда

Част 31 б - Истина, лъжа и заблуда

Част 31 в - Истина, лъжа и заблуда

Част 32 - Оплакване, огорчение и недоволство

Част 33 - Душевен мир, християнска любов и милосърдие

Част 34 - Отношение на християнина към другите религии и към атеизма

Част 35 а - За нашият избор и за нашите приоритети

Част 35 б - За нашият избор и за нашите приоритети

Част 35 в - За нашият избор и за нашите приоритети

Част 36 - Стремеж към Бога, към духовната зрелост и към светостта

Част 37 - Демони и дяволи

Част 38 - Факти и данни за Исус, за човешкото тяло, за света, за вселената и живота и изказвания на 
велики хора

Част 39 - Изпитанието, страданието и чакането

Част 40 - Как Бог пречупва упорството на човека

Част 41 - За евангелизацията

Част 42 - Деца, родители и семейство

Част 43 - Смисълът на живота, на смъртта, на ада и на целомъдрието
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Част 44 - За Библията и църквата

Част 45 - За кръстът на Христос, за нашият кръст и за служението ни на Бога

Част 46 - Минало, настояще и бъдеще

Част 47 - За действието, за мисленето, за активността и пасивността

Част 48 - Бог променя хората

Част 49 - Самота и самоубийство

Част 50 - Сърце и ум, вяра и наука

Част 51 - Красота, съвършенство и мечти

Част 52 - За кръщаването и спасението

Част 53 - За ученичеството и последователите

Част 54 - Традиции, религия и морал

Част 55 - Бог лекува

Част 56 - За лидерството

Част 57 - Божият план за моя живот

Част 58 - Да се страхуваме само от Бога и от нищо друго

Част 59 - Някои Библейски пророчества, които са се сбъднали

Част 60 - Хумор, мисли и интересни истории

41. Тайните на лозата - Брус Уилкинсън

42. Тайната на щастието – Били Греам

43. Той е там и Той не мълчи - Франсис Шейфър

44. Управлявайте чувствата си - Джойс Майер 

45. Цар Давид - Дейвид Пиърс

46. Целенасочената църква - Рик Уорън

47. Целенасочен живот – Рик Уорън
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	„Аз съм гей, мамо.“ „Брат ти знае ли?“ За миг тонът й стана отчаян и умолителен. „Нали не си казал на Джими?“ „Той предположи че съм, когато един приятел започна да ме търси тук. Поради това му казах.“ „Значи Джими знае? И той знае преди аз да знам? Как можа да му причиниш това? Как можа да причиниш това на семейството ни?“ „Аз не съм причинил нищо на семейството. Това си е моя работа.“ „И на Бога. Знаеш ли какво мисли Бог за педерастите? Знаеш ли? Педерастите свършват в ада. Бог мрази педерастите.“ „Този живот е мой, независимо дали съм тук или в ада, предполагам.“ „Какво означава това? Няма ли да престанеш?“ „Не знам как бих могъл, мамо. Не мислиш ли, че аз би трябвало да имам правото да живея собствения си живот?“ „Ти не можеш да имаш всички права, които искаш. Със сигурност. Но това е краят... това е краят и аз повече няма да бъда правена на глупачка...докато ти излизаш и правиш нещо, което аз никога не бих могла да си представя. И да казваш за това на Джими! Аз не искам ти въобще да разговаряш с брат си. Добър, благодарен, благословен...Какво си мислеше?“ Тя постави ръката на челото си и разтри слепоочията си. След това го погледна втренчено. „Събери си всички вещи. Събери ги. Имаш на разположение един час. Един час! След един час трябва да напуснеш този дом!“ Тя грабна поканата и я скъса на две. „Не искам тук този боклук. Не искам да го виждам. Това е ...толкова лошо...даже Бог не може да погледне към това. Поради това просто се махай! Живей си живота! Върви право напред! Просто напусни завинаги този дом! Никога няма да можеш да се върнеш тук! Никога!“


