ОТДЕЛ ЗА ВЪНШНИ ЦЪРКОВНИ ВРЪЗКИ
на Московската патриаршия

Митрополит Иларион: да забраняваш на хората
да слушат музика е все едно да им забраняваш
да пият вода

Редица медии публикуваха информация за това, че представителите на дошлото на власт в
Афганистан движение «Талибан» (забранено в Русия) забраниха на жителите на страната да
слушат музика, заявявайки, че тя противоречи на исляма.

Отговаряйки на молбата на водещата на предаването «Църквата и светът» Е. Грачова да
коментира това решение на новите афганистански власти, председателят на Отдела за външни
църковни връзки на Московската патриаршия митрополит Волоколамски Иларион отбеляза, че
компетентно да разкажат на зрителите за отношението към музиката в исляма биха могли
единствено мюсюлманските богослови. «Доколкото ми е известно, в исляма, който съществува у
нас в Русия, тя никога не е била забранявана», каза той.

Архипастирят също така сподели собствени съждения по повдигнатата тема от позициите на

музикант и композитор, сравнявайки забраната за слушане на музика със забрана за пиене на
вода – най-естественото питие за човека, въпреки че при желание той може да бъде принуден да
пие и нещо друго, за да поддържа жизнените сили на организма. «Това е толкова естествена и
толкова неразривна част от човешкото битие, че ми е трудно да си представя как човек изобщо
може да живее без музика», призна митрополит Иларион.

«Разбира се, хората имат много различни музикални вкусове: едни слушат класическа музика,
други – естрадна, трети – рап, но, така или иначе, хората много трудно могат да минат без музика,
това е една много важна съставка от живота на човека», каза йерархът. Той отбеляза, че
задачата на религията не е в това да обеднява живота на човека, а да го обогатява.

«Не се наемам да говоря за исляма – нека нашите мюсюлмански братя се изкажат за това, но ако
говорим за християнството, то виждаме какво гигантско влияние е оказало то не само върху
развитието на човешкия морал, духовност, но и върху развитието на културата. В това понятие
влизат и живописта, и архитектурата, и поезията, и литературата, и музиката – констатира
Волоколамският митрополит Иларион. – Християнство е дало грамаден тласък на развитието на
човешката култура, и ние и до днес използваме плодовете на онова, което е създадено в рамките
на християнската култура».

Председателят на ОВЦС посочи също и това, че забраната на музиката не е единственият
проблем, с който се сблъскват в сегашната ситуация афганистанците. «Разбира се, много жалко е
за онези хора, които, живеейки в Афганистан, ще бъдат лишени от възможността да слушат
музика, но за съжаление това не е най-лошото, от което можем да се опасяваме във връзка с
идването на талибаните на власт», резюмира председателят на ОВЦС.
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