
 „Когато решиш да отмъщаваш, изкопай два гроба“ 
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Отмъщение. Няма език, в който тази дума да не съществува. Няма човек, който 
да не знае значението й. Няма такъв, който да не го е искал. Единствената 
утеха за стореното зло е или пълното опрощение, или желаното отмъщение.  

Казват, че е грешно да отмъщаваш. Казват също и че всичко се връща. От кого? 
Има ли постъпки, заради които да си струва да пренебрегнеш моралните 
норми и ценности. А има ли зло, което да не може да бъде простено? Дали 
трябва сам да накараш хората да си платят за стореното или да изчакаш 
съдбата да го направи вместо теб? Когато изгубиш всичко има ли причина да 
продължиш да вярваш в справедливостта? 

Какво би могло да накара някого да забрави своите принципите, ценностите си 
и дори да пренебрегне законите? Хората учат децата си от съвсем малки кое е 
правилно и кое грешно. Казват им, че трябва да се отнасят добре с останалите, 
да спазват правилата, да не лъжат и най-вече да прощават грешките на 
другите. Всички родители обаче разказват приказки с щастлив край на своите 
деца и оставят на тях сами да открият, когато порастнат, че животът не е 
приказка.  

Както във всяка битка има победители и победени, така и в живота има добри 
и лоши моменти. И повечето не са от добрите. „Човешко е да се греши, 
божествено е да се прощава.“ Прошката е това, за което хората копнеят. Но не 
винаги е толкова лесно да простиш. Всеки ден, човек казва поне по веднъж 
думите „извинявай“ или „съжалявам“. Истината е, че не молим за прошка само 
тези, към които сме сгрешили. Когато имаш вяра в нещо или някого, ти се 
молиш. Вярващите в бог се молят с надеждата да получат прошка за грешките 
си. Без значение дали има някой, който да чуе молитвите им, надеждата или 
по-скоро нагласата, че признавайки пред себе си, че не си бил прав и не си 
постъпил правилно, ти носи избавление от вината. Избавление от собствената 
ти съвест.  



Няма безгрешни хора, но постъпката на един човек може да промени напълно 
живота на друг. Не всичко може да бъде поправено, времето не може да се 
върне. Понякога извинението не е достатъчно, за да се забрави стореното зло. 
„За всяка грешка има прошка.“ Дали наистина всичко може да бъде простено? 
Можеш ли да простиш на човека, който ти е взел най-скъпото? Едва ли ще 
забравиш за този, който е отнел живота на твой близък? Или пък ще си 
спомниш, че трябва да прощаваш чуждите грешки, ако бъдеш предаден. Ако 
вече си изгубил всичко, което си ценил има ли причина да забравиш? 

Когато нямаш какво да губиш, отмъщението е единственото, което желаеш. 
Чувството, което изпитва човек в моментите, когато разбере, че е имало начин 
злото да не се случва, че ако е направил нещо дори секунда по-рано или 
минута по-късно е можел да предотврати станалото, е най-мъчителното нещо, 
което можеш да изпиташ. А какво изтипва някой, когато осъзнае, че случилото 
се не е зависило от него, а причината е някой друг? Единственото, за което би 
мислил, когато знаеш, че има виновен, е какво заслужава.  

Когато ти причинят болка, ти искаш този, който го е направил да получи 
същото. Искаш справедливост. Франсоа Волтер е казал: „По-лесно се привиква 
към насилие, отколкото към несправедливост.“ Най-тежко е да се примириш с 
несправедливостта. Няма човек, който толкова лесно да се съгласява с това да 
бъде нараняван, защото да се отнасят нестправедливо с теб боли много. Боли 
повече отколкото която и да е физическа болка. Жан-Жак Русо има друго 
мисъл по темата, която гласи, че да виждаш несправедливостта и да си 
мълчиш, означава да участваш в нея.Тя може да бъде тълкувана по различни 
начини. От една страна щом се съгласяваш с това, да постъпват несправедливо 
спрямо теб или твой близък, значи носиш също толкова голяма вина, колкото и 
този, който е отговорен за несправедливостта. Но пък решиш ли да си върнеш 
за причиненото страдание, се обременяваш с вината, която ще изпитваш към 
себе си, след като получиш отмъщението. Щом го пожелаеш за стореното 
стигаш до един избор – дали да го оставиш на съдбата или ти сам да направиш 
необходимото, за да го получиш. Повечето хора биха избрали първото. Те биха 
си казали „Господ забавя, но не забравя“ или „Всеки получава това, което 
заслужава“. Опрощението на чуждите грехове е трудно, но не толкова, колкото 
да простиш своите собствени. Тези, които приемат желанието за мъст като 
дълг, не биха могли да забравят. Но има ли смисъл от това? Докъде води 



отмъщението? Желанието да го получиш е изключително силно особено 
когато знаеш, че човекът, причинил ти зло, го заслужава повече от всичко. 
Неслучайно Конфуций е казал, че когато решиш да си отмъщаваш трябва да 
изкопаеш два гроба. Единият е за този, на когото си връщаш, а другият? 
Отмъщавайки, ти убиваш собствената си душа. Когато получиш това, което 
искаш, не ставаш по-добър. Можеш да получиш само едно нещо – да върнеш 
дълга към себе си.  

Стремежът на човек да накаже сгрешилия спрямо него, го прави същият. 
Затова тези, които умеят да прощават са по-добри от търсещите отмъщение. 
Великодушието е сред най-ценните добродетели на човек. И все пак има 
грешки, които могат да бъдат забравени, но не и простени! 
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