
74

вѣтъC W W W. S V E T. B G

  
 :     -  

   

 

, , 
 

IS
S

N
 1

31
3

 - 
9

3
2

0

. 2/2011

5,0
0 

.

 
   

  
 



75

Ïîðú÷àéòå íà 



Илиана Александрова
ДРЕСКОД ШАРЕНО 4

6

12

22

30

Калина Тодорова
ЛЕГЕНДИТЕ ЗА СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ 
И БИСТРЕШКИЯТ МАНАСТИР 
„СВ. ИВАН ПУСТИ”

34

Архим. Мелетиос Вадраханис
ПРАВОСЛАВНИ МАНАСТИРИ В 
АМЕРИКА - ЕДНО НОВО НАЧАЛО

46

Маргарита Друмева
АУТИЗМЪТ –ЖИВОТ, ПРЕОБЪРНАТ 
ДО ДЪЛБОКОТО

52

АРТ ГАЛЕРИЯ „РУАКАНА” В ПОМОЩ 
НА АУТИСТИЧНИТЕ ЛИЧНОСТИ62

64

БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ДАДЕ 
ШАНС НА РАЗЛИЧНИТЕ60

Андрей Романов
СВЕТЛИНА В МРАКА

Пейо Колев

Илка Пейчева

ИЗГУБЕНАТА БЪЛГАРИЯ

Ралица Кръстева
ВЧЕРА, УТРЕ, МАЛКАТА ВИЕНА

б р .  2 / 2 0 1 1



2

ПЛАМЕН СИВОВ

У В ОÄ Н И  Ä У М И

ПЛПЛАМАМЕНЕН ССИВИВОВОВ

Ãëàâåí ðåäàêòîð

Ïëàìåí Ñèâîâ

Îòãîâîðåí ðåäàêòîð

Èëèàíà Àëåêñàíäðîâà

Ðåäàêöèîííà êîëåãèÿ

Òîäîð Êè÷óêîâ

Àíäðåé Ðîìàíîâ

Ìàðèÿí Ñòîÿäèíîâ

 

Äèçàéí è ïðåäïå÷àò

Èëèàí Óðóìîâ

Ãåðãàíà Èêîíîìîâà

Ðàçïðîñòðàíåíèå

Âåíöèñëàâ Ïîïèâàíîâ

Àäðåñ íà ðåäàêöèÿòà

Ñîôèÿ 1330 

óë. Ìëàäåæêà èñêðà 3

òåë./ôàêñ: (02) 987 1655

e-mail: svet@pravoslavie.bg

Ïå÷àò 

Êëàñèê äèçàéí

Â ñïèñàíèåòî 

ñà èçïîëçâàíè ñíèìêè íà:

Ïëàìåí Ñèâîâ

Àëåêñåé Ñòàìáîëîâ

Êàëèíà Òîäîðîâà

Ïåòúð Ìàð÷åâ

lostbulgaria.com

WWW.SVET.BG



3

България, която имахме, България, която изгубихме – къде неволно, 
къде неизбежно; заради собствената си немарливост, от гузна 
съвест, или просто така – заради необратимото време.

Вглеждам се в старите фотографии, пръснати из този брой. Лица 
с особена одухотвореност, с ярко присъствие и с бликащ от очите 
живот. Ако за нещо ме обзема жал, това е жал именно за този 
живот, за тази загуба, за тази липса. Вгледайте се и вие в тези 
стари снимки, опитайте се да усетите тези хора. После влезте в 
произволен мол и потърсете погледите на екстатично щуращите 
се по ескалаторите съвременици – и ако сте достатъчно честни, 
чувството за нещо болезнено отсъстващо ще ви завладее. Не, 
не е просто носталгия всичко това. Или ако е носталгия, това е 
носталгията по липсващ крайник – безутешна и физически осезаема.

Търсенето на себе си в миналото е занимание болезнено и 
пречистващо. Предците ни гледат от снимките, гледат ни от 
отвъдното и парадоксално са по-живи от нас самите, днешните. Дали 
хилядите наши снимки, които щедро пускаме всеки ден във Фейсбук, 
един ден ще носят и една стотна от живота на тези стари снимки? 
Колко ли от снимките с мобилни телефони, с които увенчаваме 
жалките си опити да се увековечим, наистина ще останат в нечия 
памет? Кой ли от нашите потомци ще пожелае несъзнателно да влезе 
и да заживее в тях?

Лица, градски пейзажи, ситуации – миналото оживява, доколкото ние, 
сегашните наследници на същото това пространство, се съгласяваме 
да допуснем това минало в собствения си свят. Нашето съгласие не 
струва скъпо – само щипка смирение. А получаваме в замяна нещо 
много важно – компанията на мъртвите; компания, към която да 
привикнеш отсега, е въпрос на разумност и зрялост. Защото рано или 
късно играта ни на тази земя ще свърши, навън ще се здрачи и някой 
ще ни повика да се прибираме у дома.



Илиана 
Александрова



Понякога случайно, понякога пред на-
мерено, човек се натъква на неочак-

вани образи, докато сърфира из интернет 
Ако е по-внимателен, още отдалеч ще усе-
ти от коя приказка е странната птица. 
А казано в скоби, напоследък приказките, 
които си разказваме, са или убийствено 
тъпи, или непоносимо тъжни. 

В едните се подвизават еднаквите приче-
ски, еднаквите дрешки, еднаквите силико-
нови деколтета, че и еднаквите телесни 
форми (изваяни с помощта на еднаквите 
фитнес-уреди), потопени в кръшното без-
времие на популярните ритми. Въобще 
това са познатите герои и героини на 
новото хай-общество с неговите разка-
зи с неочакван край за внезапно просияли 
съдби. („...от една година съм в хайлайфа и 
имам нужда от популярност...” – открове-
ние на една певица). 

В другите приказки шества огромната 
сива маса безработни или трудещи се за 
200-300 евро; множеството, което прави 
държавата, заето в администрациите, в 
образованието, в изкуството и културата, 
в правораздаването... Хората, които вечер 
се връщат с изцедена енергия в жилища със 
спряно парно, при деца, които са се научили 
да се оправят сами, включително с бирата, 
редбула и ... по време на учлище. Там са одър-
паните евтини магазинчета с китайско, в 
които всичко мирише на гума – от дрехите 
и обувките, до парфюмите и съмнителните 
бижута. Там са тихите галерии и артис-
тични ъгълчета, които все по-често са за-
стинали и прашни, защото онази енергия на 
споделянето, вироглавото желание да съз-
даваш от нищо безполезни неща и да им се 
радваш (Изкуството е напълно безполезно, 
Оскар Уайлд), е изгаснало и уморено.   

Тази умора така е просмукала ежедневието 
на повечето хора, че единственото усилие 
за промяна, на което са способни, е да посъ-
ветват децата си да не остават в Бълга-
рия. Този съвет следват повечето българ-

ски деца и младежи, които имат амбиции да 
живеят нормално. И понеже не знаят какво 
е „нормално”,  съответно не знаят как да си 
направят такъв живот тук (нито има кой 
да ги научи, защото родителите им опре-
делено са се провалили в това начинание), 
децата просто се спасяват от България. 

Има и една междинна категория приказки, 
които от непоносимо тъжни внезапно се 
сриват в групата на убийствено тъпите. 
Или пък – и това са най-редките случаи – 
спонтанно еволюират до парадоксално оп-
тимистични сюжети с колоритни герои. И 
понеже заговорихме за странни птици: има, 
значи, и такива хора, които живеят в Бъл-
гария и някакси успяват хем да не щракат 
с пръсти, хем да не пуснат тази сива вълна 
в живота си. Да не се доверяват на очеви-
дностите и да търсят предизвикателства 
там, където другите намират ежедневие. 

И понеже стана дума за сърфирането из 
интернет, което все още е по-безопасно 
от  сърфирането из софийските улици, 
ще се опитаме да представяме такива 
свежи лица и случки тук. Надяваме се да 
ги намираме, да не ни стига мястото за 
всички... и да не свършва енергията им да 
изненадват и нас, и себе си. 

Полунашега, лоша шега, все ще се чуе от-
някъде, че да живееш в България днес е ра-
вносилно на героизъм. Знам ли, може и така 
да е. Дефинициите за героизъм непрекъс-
нато се сменят, ако погледнем историче-
ски. Много политика има в героизма. Без да 
става дума за политика, обаче, все трябва 
да има нещо важно, което кара човека да 
върви срещу течението (мейнстрийма – 
дали е същото?), да преодолява себе си в 
името на нещо по-важно, да търси ключ 
към другите... такива неща. Понякога пър-
вата крачка е отказът да приемаш света 
за даденост; мисълта, че ти правиш света. 
Поне твоя собствен. Героизмът в бита по-
някога е по-труден от този на екстремни-
те събития.
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ога се престраши да посегнеш 
към белия лист?

Започнах да пиша, когато бях дете; на 
около 4-5-годишна възраст започнах да си 
водя дневник. Стана дума преди колко ва-
жно е за един човек да води дневник. За жа-
лост, когато пораснем, не намираме време 
за това. Спомням си колко любим ми беше 
този час вечер, когато сядах да описвам 
какво ми се е случило през деня. И си да-
вах даже сметка тогава, че ако не запиша 
нещо в дневника си, то все едно не се е 
случило. Оттогава остана у мен усещане-
то, че с описването на едно събитие то 
придобива цялостност и пълнота...

А защо започна първо с пиеси?

Започнах с тях през 1987 година; по това 
време написах първата си пиеса. Защото 
тогава се страхувах от това, че тръгвам 
по пътя на баща ми. Да, страхувах се, за-
щото си мислех, че не трябва да ставам 
писател. Може би заради внушенията на 
майка ми, че винаги ще бъда в сянката на 
баща си, че ще бъда нещастна заради това. 
И аз напълно є вярвах... Много е странно 
това усещане. Аз се освободих от този 
страх, когато разбрах, че всеки човек има 
своя съдба и всеки има свой индивидуален 
път, който не бива да се съобразява със 
съдбата и професията на родителите ти. 
Накрая проумях, че моята съдба е да ста-

Теодора Димова e сред най-известните, 
най-превеждани и награждавани българ-
ски автори. Завършила е „английска фи-
лология” в Софийския университет „Св. 
Климент Охридски”. Работи като редак-
тор в програма „Христо Ботев” на БНР. 
Специализирала е драматургия в Royal 
Court Theatre в Лондон.
Автор е на 12 пиеси, поставяни на сцени-
те на различни български и чужди теа-
три, както и на четири романа: „Емине”, 
„Майките”, „Адриана” и „Марма, Мариам”. 
„Майките” e издаден вече във Франция, 
Австрия, Полша и Словения; предстоя-
що е излизането на романа в Италия и 
Чехия. В момента книгата се превежда 
на английски, унгарски, шведски и сръбски. 
„Адриана” е публикувана в Париж, превеж-
да се и на чешки език.
Теодора Димова е носител на десетина 
приза за белетристика и драматургия, 
като най-престижна е Първата награ-
да за източноевропейска литература на 
„КултурКонтакт”, Австрия, 2007. Дъщеря 
е на класика на българската литература 
Димитър Димов.
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на писател. И когато го осъзнах, страхът, 
притесненията ми изчезнаха... Но в онази 
1987 година посегнах към драматургията, 
защото реших, че тази територия е най-
незасегната от изявите на баща ми като 
писател. Вярно, след „Тютюн” той написва 
три пиеси, които стават много популярни, 
много са играни, но така или иначе той ос-
тава в литературата като романист...

Впоследствие разбрах, че драматургията 
е много по-труден жанр от белетристика-
та, защото там трябва да се подчиняваш 
на железни правила; не може да се избяга 
от законите на театъра. Освен това, там 
винаги се работи в екип – и текстът ста-
ва един от многото компоненти на спек-
такъла. Така че аз избрах театъра, ужким 
за да отида на чисто, а съм избрала много 
по-трудното. Но драматургията, така или 
иначе ме научи на много неща, защото от 
нея има нужда навсякъде – в един сън, ако 
щете, в един разказ, в едно стихотворе-
ние. Всяко художествено произведение е 
изградено върху драматургията. 

Кога специализира драматургия в Royal 
Court Theatre в Лондон? Помагат ли ти 
тези драматургични „хватки” в беле-
тристиката?

Преди десетина години бях в Лондон. Да, 
помагат ми; в смисъл на тази драматур-
гична конструкция, например на романа 
„Майките”. Това е и едно от нещата, с кои-
то този текст впечатлява читателя. Там 
са седем разказа за седем отделни семей-
ства и седем отделни деца, които в края 
на романа се превръщат в убийци. Всеки 
един от тези разкази е изграден на прин-

ципа на драматургията – завръзка, кулми-
нация, развръзка; и целият роман е по тази 
схема... 

И все пак, какво те накара да започнеш 
да пишеш романи?

В белетристиката човек е много свобо-
ден; това е думата – свобода. За разлика 
от театъра, където действат строги 
правила и много тежки закони. Там не може 
да се случи един спектакъл, ако той не е 
подчинен на всички театрални закони. И 
освен това работата с екип е много ан-
гажираща; тя носи колкото радост и удо-
влетворение, толкова и неудовлетворение. 
Защото, ако пиесата попадне в ръцете на 
режисьор, който вижда по-други неща, от 
които ти си вложил в текста, тогава... 
Режисьорът е този, който създава спек-
такъла. Актьорите са тези, които го из-
насят. И обикновено всеки вижда различни 
неща, и гледната точка е различна...

Как стигна до романа „Марма, Мариам”, 
който бе посрещнат изключително до-
бре от читателите и критиката? Дори 
миналата година спечели наградата 
„Христо Г. Данов”.

Как реших да напиша тази книга? За един 
човек е много трудно да разкаже как е 
стигнал до вярата, как се е обърнал, как 
е влязъл в Църквата. Защото на мен ми се 
струва, че пътят към вярата е най-дъл-
боката и най-съкровена част от човеш-
кия живот. Това е най-интимната част, 
за която е много трудно да се говори. 
Подготовката, за да се стигне до вярата 
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трае през целия живот. Ние получаваме 
като че ли знаци, че трябва да се присъ-
единим, но не можем да ги разчитаме, ня-
маме сетивото на разпознаването. Или 
сме глухи, или сме много загрубели или не 
обръщаме внимание... От една страна, аз 
си давам сметка, че съм най-типичен пред-
ставител на това поколение, израснало в 
пълно религиозно невежество по отноше-
ние на вярата. След 90-а година започнах 
да се лутам, изчела съм, с огромно съжа-
ление го казвам, много повече езотерич-
на литература, много повече будистка и 
всякаква друга литература, отколкото 
православни книги. И всичките ми лутания 
са били до един момент, в който съм раз-
бирала, че това не е достатъчно, че тео-
софията, и Щайнер, и Петър Дънов не са 
ми достатъчни. И сега си давам сметка, 
че всеки един етап от оня ми живот е бил 
някакво стъпало към Вярата... И в един мо-
мент прочетох Евангелията с някакви съв-
сем различни очи. И имах огромна нужда от 
такъв роман в българската литература. И 
си казах, че апостолите и всички действа-
щи лица около Христос са били обикновени 
хора, преди да станат апостоли. Вярата 
се е случила на тях така, както се е случи-
ла на всеки един от нас. И това беше еди-
ният подтик, който ме накара да напиша 
този роман...  А другият беше такъв – кни-
гата е посветена на децата ми, в знак на 
моето съкрушение и извинение към тях, че 
не съм им разказала докато са били малки 
тази история... И единственият начин да 
направя това, беше тази книга... Но, дока-
то я писах в продължение на две години, 
имах непрекъснати колебания – трябва ли, 
не трябва ли, дали не греша... 

А твой патент ли е този сугестивен 
маниер на писане – с дълги изречения, но 
и с особен ритъм на фразата, с натруп-
ване на внушенията, които омагьосват 
читателя? 

Да, тези дълги изречения... но, когато аз 
започвам да пиша белетристика, аз първо 
усещам един ритъм в текста и се стремя 
изречението да е подчинено на този ри-
тъм, който самата мен да ме увлече. И 
затова понякога изреченията са толкова 
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дълги, макар и не навсякъде. Когато 
пиша, оставям понякога празни места, 
защото не мога да се сетя за подхо-
дящата дума в момента... Така че при 
мене това не е мода, не е взаимствано 
отнякъде. Това е ритъмът, който ме 
води; има пасажи, в които изречения-
та са къси, нормални, насечени – там 
пък има друг ритъм. 

И все пак, не си ли се изкушавала да 
смениш маниера си на писане в след-
ващите си книги?

Аз съм се убедила, че всяко съдържание 
си има своята форма. И, ако попадна 
на такова съдържание, което изисква 
смяна или подмяна на стила, тогава 
ще го направя...   
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Мисля, че няма как да избягаме и от 
този въпрос – как си спомняш твоя 
баща – писателя Димитър Димов?

Ами аз бях много малка, когато той по-
чина, бях на 6 години. През последните 
две години от живота си баща ми беше 
председател на Съюза на българските 
писатели. Явно, че тази длъжност е била 
много тежка за него. Защото той (това 
малко хора го знаят) е професор по ве-
теринарна медицина и винаги е работил 
като преподавател във Ветеринарния 
институт. Когато започва да пише и 
издава романите си, той не се отказ-
ва от преподавателската си работа. И 
всъщност тези две последни години са 
били страшно напрегнати за него. Той 
умира, получава масиран мозъчен инсулт 
в Букурещ, където е председателствал 
среща на балканските писатели... Но 
аз имам чувството, че действителна-
та причина за смъртта му е скандалът 
около „Тютюн”. Всички знаете за този 
скандал, макар че той умира 15 години по-
късно. Но след този случай той не пося-
га повече към белетристиката, написва 
само три пиеси. И аз едва преди няколко 
години осъзнах какво означава за един пи-
сател такъв грандиозен скандал, как му 
се е отразило всичко това на него; какво 
означава да го обвинят във всички гре-
хове. Какво означава да го принудят да 
преработи романа... За един творец това 
е трагедия, която той трябва да понесе, 
да я изнесе мълчаливо. И очевидно той 
психически е издържал, но физически – 
не... За да умре на 56 години... 
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Интервю Илиана Александрова



Има един сайт, в който са под-
редени много стари снимки. 
Стари и прекрасни, пълни с ис-
тории и образи от недалечното 
ни минало; със спомени и надеж-
ди на една България, която днес 
не познаваме.  Този сайт наскоро 
навърши две години, но изглежда 
невероятно пораснал за възрас-
тта си. Все повече хора го по-
знават и му се радзват. Аз също 
съм от тези хора.
Разбира се, сайтът си има съз-
дател. Човекът се казва Пейо 
Колев. Той е на 37 години, от 
София. Художник е, макар да не е 
сигурен какво означава това. За-
нимава се с какво ли не, защото, 
както споделя, всичко, което му 
се отдава, скоро му става без-
интересно. Работата по сайта 
все още не му е омръзнала, защо-
то историята се оказва доста-
тъчно интересна и разнообраз-
на, за да продължи да го вълнува.

www.lostbulgaria.com

Пейо Колев



Прочетох в сайта, че често те пи-
тат защо се казва „изгубената” 
България. Отговаряш, че по съ-

щата причина Вазов е кръстил своята  
Епопея „на забравените”. И все пак не 
разбирам. Да изгубиш нещо не е като да 
го забравиш. Забравянето се лекува със 
спомняне. Изгубването – не. Изгубване-
то е да си спомняш нещо, но да не можеш 
да го видиш, да имаш връзка с него, да 
го имаш. Затова ми се иска да те пи-
там, изгубена ли е България от снимки-
те, които показваш? Имаш ли някакво 
по-общо усещане за това в каква посо-
ка се променя образа на България (извън 
технологиите и модата ) в сравнение с 
онези най-важни негови черти от мина-
лото, които са те очаровали.  
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Именно. Често, когато губим нещо, не го забравяме. 
Поне с мен е така. Но тука са два въпроса в един, 
всеки със своето значение. България от снимките 
наистина е изгубена, от нас, от нашите предшест-

Румънската кралица Мария в двореца в Балчик, 20-те години на ХХ век

www.lostbulgaria.com

Геодезист, 1910 
www.lostbulgaria.com

веници, от техните също. Затова не бихме могли 
да я забравим – защото не я помним. Нека първо 
си я припомним, пък тогава, бихме могли да знаем, 
каква може да бъде. От нас зависи. Дали ще я ос-
тавим загубена или забравена – все едно, и двата 
варианта не са добри. И да, мисля, че е станала 
по-негодна за живот – мръсна, изоставена, някак 
амортизирана и запустяла.
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Обръщането към миналото, обик-
новено не е само от носталгия или 
любопитство. Често там търсим 
обяснения за някаква ущърбност на 
днешното; отговори на нещо нера-
зрешено, вдъхновения, утешения... 
Какво не достига  на днешната Бъл-
гария? Какво търсиш; какво искаш да 
попълниш с тези образи? Какви да си 
спомним (или да повярваме) че сме, 
благодарение на твоя сайт? 

Както ти казах и преди малко,  трябва да 
търсим истинската България. И ако трябва 
да конкретизирам: трябва да я търсим, все-
ки в себе си. И не толкова България изобщо, 
а онзи дух на желание да бъдеш създател, да 
построиш нещо, да оставиш нещо след себе 
си. Така всеки сам, като част от общото, 
става молекула от организма, наречен об-
щество. Иначе сме просто сбор от клетки, 
които нямат нищо общо – като примитевен 
многоклетъчен орагнизъм, който предстои 

Деца в кухня за бедни ,1920 
www.lostbulgaria.com
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Детска градина , София,1926 
www.lostbulgaria.com

Ученички от VIII клас и учителката им , София,1923 
www.lostbulgaria.com
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да се развие в живо същество. Само че про-
цесите в това многоклетъчно примитивие 
не са свързани, защото никоя клетка не 
участва в развитието му – само се трупат 
и трупат. Стана малко сложна метафора, 
но аз постоянно се опитвам да анализирам 
защо стигнахме до тук. Имам много отгово-
ри, обаче какво от това? Трябва да се върши 
нещо, и то да се върши като за последно. 
Животът ни е много кратък, толкова голяма 

част от него мина в експерименти и тъ-
потии, а хората по света просто живеят.

Има го това понятие, национален иде-
ал. За него говорят историците, соци-
олозите, даже и политиците от време 
на време. Българите напоследък си ня-
маме национален идеал. Онова споделе-
но усещане за обща духовна основа, за 
обща цел, посока  и в крайна сметка – 

Каракачанска сватба в Родопите  
www.lostbulgaria.com
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за смисъл, което да ни обединява. Ти си 
художник и значи – човек, който вижда 
пластове в заобикалящите картини; има 
интуиция за вътрешните неща. След 
толкова много картини от България, 
които си гледал, след толкова истории, 
настроения, погледи... какво би казал за 
този национален идеал. 

Нека ти кажа за така нареченият „национа-
лен идеал”. Повечето хора не знаят какво е 
съдържанието на това понятие. Национал-
ният идеал на България от преди Освобож-
дението и до 1944 и после до 1989  винаги е 
бил един и същ – Свобода. Свобода и обеди-
нение. Сега имаме Свобода, нямаме грани-
ци, вероятно в бъдеще, ще паднат всички 
граници. И какво ни пречи? Свободата не е 
физическо състояние в наши дни. Тя е със-
тояние на духа, философия, вяра дори. Не 

www.lostbulgaria.com

всеки е дорасъл, нито е създаден да бъде 
свободен. Свободата почва там, където 
свършват границите на собственото аз. 
Звучи почти Дзен. За съжаление, обще-
ството има тежко личностно наследство 
и грешна самооценка в отделния индивид. 
Както и объркани очаквания. Оттам се по-
лучава разрива с действителността, кога-
то се объркат целите и средствата. По-
точно: когато средствата се превърнат в 
цел, а не обратното.

Добре де, защо живееш в България? 
Съзнавам, че въпросът е леко абсурден, 
но при последните статистики за реа-
лизираните в чужбина българи в рабо-
тоспособна възраст и при тенденцията 
все повече хора да напускат България, 
живее нето тук се превръща в нещо 
като кауза. Каква е твоята мотивация? 

20
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Въпросът ти е напълно логичен. Задавам 
си го непрекъснато. Нямам отговор, на-
истина. Практически аз живея тук, сякаш 
ме няма. Опитвам се да игнорирам всичко, 
което не ми харесва (и което не съм в със-
тояние да променя). Не винаги се получа-
ва, но е вариант. Живея в стъклена сфера, 
сякаш. Но това е дълга тема. Не е кауза, 
по-скоро е въпрос на начин на живот. Аз 
живея така, както бих живял някъде друга-
де; живея според собствените си норми. Те 
са високи, но ги прилагам предимно върху 

Марта Горанова, оцеляла от Баташкото клане, пред входа на църквата в Батак, 
където е извършено клането. С кости е написано: „Останки от 1976 г.”, Батак, 1927 
www.lostbulgaria.com

себе си. Може би, някой ден ще се махна и 
физически, кой знае?

Какво е да намерим България? 

Намирам я непрекъснато в лицата на от-
давна измрели хора. Опитвам се да я раз-
бера. Още не съм успял. Едно мога да кажа: 
България е там, където е. Това не можем 
да променим. Но можем да променим всичко 
останало. Започвайки от себе си.

21
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Вчера, утре, 
малката Виена 
и малките разлики

Ралица Кръстева
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Носталгията е особен приятел. Идва и 
си тръгва, когато сметне за уместно, не є е 
нужна покана и не се извинява. Ще те разплаче 
също толкова лесно, колкото и ще ти помогне 
да се усмихнеш. Доста сръчно успява да усуче, 
при това красиво, вчера с утре, копнежа по 
това, което е било и копнежа по това, което 
може да бъде, че на теб ти остава само изне-
надано да чоплиш с пръст по възлите и да тър-
сиш малките разлики. Дори  невинаги да е добър 
съветник, тя изостря сетивата и може да те 
накара да видиш красота, там където досега 
не е съществувала за теб, да те накара да зао-
бичаш места и аромати, ъгъла между две улици, 
по който си минавал толкова често, но не си 
забелязвал. До вчера. Имаш ли какво да помниш, 
няма начин да є устоиш...

Градовете също пътуват, но само през време-
то. За добро или лошо, лицата им се променят. 
И помнят.

„Лесно е да се избере град за столица. По-
трудното е той наистина да заприлича на 
такава. На 22 март 1879 г. в Търново Учре-
дителното Народно събрание единодушно 
избира София за столица на нобоосвободена 
България. Всички депутати цепят въздуха с 
виковете: „София“, „София“, размахват ръце и 
са силно въодушевени.“

Затвори очи. Опитай се да си представиш:

Първи излизат фенерджиите – след запалване-
то на фенерите новият ден официално може 
да започне.

Ралица Кръстева е родена в Плевен през 1974 г. 
Завършила е Българска филология 
в СУ „Св. Климент Охридски" през1998 г. 
Работила е във вестник „Кеш", 
книжарници „Труд" и 
книжарници „Буктрейдинг". 

Ранобудни софиянки плисват вода пред пор-
тите на къщите си – ако не го направят, към 
обяд от прахоляка на улицата няма да може да 
се диша. Събират дрехи за пране, хавлия, тас, 
налъми, храна за цял ден – бохчата е готова, 
само носачът трябва да дойде. Старата тур-
ска баня е едно от предпочитаните места за 
столичанки, но ходенето дотам се е превър-
нало в изпитание. Могат да го правят само 
рано сутрин, в противен случай ще им се на-
ложи да изтърпят шегите и подмятанията на 
зевзеците по целия път. Затова бързат към 
своята прозрачна кула от вода и пара, алчни за 
нови клюки и въпроси, нетърпеливи за новите 
си малки победи.  И ако не са много закъснели, 
минавайки покрай Александровската градина, 
може да си откраднат някоя китка, дори и само 
за да вбесят новоназначения главен градинар. 

Симидчиите, бозаджиите и продавачите 
на салеп вече са навън, а сърдит звън и гръ-
могласни възгласи „Ах, серсемин!“ оповестя-
ват, че вечната война между файтонджии и 
трамвайджии продължава оттам, докъдето е 
спряла вчера. Шопите от селата край новата 
столица трополят с каруците си към пазара, 
чиновниците са зад бюрата си, просяците пак 
отмъкват пасти изпод носа на сервитьори-
те от сладкарница „Роза“. Вазов шумно сърба 
любимото си кафе алатурка, без да удостои с 
внимание многозначителните усмивки наоколо, 



24

а Ставро Чадърджията за кой ли път мести 
стола си по сянката на акацията дето расте 
пред дюкянчето му.

„Чудатостите на някогашните чешити про-
гонват скуката и ориенталската дрямка на 
софиянци през първото десетилетие на XX 
век. Славата им привлича и много провинциал-
исти, които не пропускат възможността да 
видят, чуят и пипнат тези живи столични 
забележителности. За безплатни импресария 
на чешитите се цанят известни столични 
интелектуалци и зевзеци като карикатурис-
тът Александър Божинов, журналистът Георги 
Каназирски-Верин или колоритният професор 
Александър Балабанов.

Най-известният чешит е барон Георги, който 
се представя за пряк потомък на боляра Кракра 
Пернишки. Този човечец, когото мнозина смя-
тат за луд, всъщност е изпечен хитрец.

...Висок и с достолепна осанка, барон Георги 
добре знае поговорката, че по дрехите посре-
щат. Затова се снабдява с редингот, висок 
цилиндър, монокъл и дипломатическа лента, с 

Народният театър, София

която пристяга кръста си. Цял ден лъжебаро-
нът скитосва по кафенета и кръчми, но науча-
ва навреме за приемите на Фердинанд.

Софиянци свикват в шествието, което 
отива в двореца – след взвода конна стра-
жа, подир яхналия бял кон градоначалник, 
гвардейците и каляската с официалните 
гости – най-накрая да виждат и файтона на 
барон Георги Кракра Пернишки.

Изтегнал се господарски и елегантно, баро-
нът наглася с бели ръкавици монокъла си и маха 
важно на тълпата, която го приветства: „Ето, 
ето барон Георги минава.” Шествието навлиза 
през парадната порта на двореца, а файтонът 
на барона продължава, докато излезе от задния 
вход до хотел „България”. В това време Ферди-
нанд наблюдава щуротията на мнимия барон 
зад завесите, тропа яростно с крак и му иде 
собственоръчно да удуши нахалника.

...Александър Божинов, Александър Балабанов, 
Елин Пелин, Андрей Протич, Сава Огнянов и 
останалите членове на редакцията на вест-
ник „Българан” се нареждат в шпалир от двете 
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страни на вратата на прочутата Втора шу-
менска бирария. Баронът пристига отново с 
файтон, облечен в парадното си облекло, поз-
дравява като величество придворните си (в 
случая българановците) и се отправя към им-
провизирания трон в дъното на бирарията. 

След кратък преглед на присъстващите 
той дава царствен знак и българановците 
му слагат боядисана в златна боя дървена 
корона, завършваща със седем шипа. Барон 
Георги имитира Фердинанд като вдига в 
ръка царски жезъл и поднася ръката си за 
целувка. След това започва царствените си 
речи, заради които бирарията е претъпкана, 
а виното се сервира и изпива до капка, за 
радост на кръчмаря.”

По обяд в кафенетата и кръчмите цигареният 
дим вече е толкова гъст, че трудно се вижда 
дори на една ръка разстояние. Във „Витоша” на 
бул. „Мария Луиза” македонските комити пият 
бира и пеят революционни песни, безстрашно 
взели тон от кларнета на бай Иван. Откъм Зо-
ологическата градина се чува ревът на лъва, 
а минувачите му отвръщат с възторжено 
„Ура!”. В „Червен рак” унгарски оркестър свири 

www.lostbulgaria.com

маршове, а в Арменското кафене непризнати 
поети пишат велики стихове и се чудят как 
да си платят вересиите. Австро-унгарският 
консул Олива – любима жертва на столичните 
майтапчии, невъзмутимо разхожда пред Народ-
ното събрание странните си бели панталони, 
вързани с връзки, вместо с колан, а край Жен-
ския пазар дебнат бандити и нехранимайковци, 
за да оберат някой наивен селянин до шушка. 
Основателите на дружество „Славянска бе-
седа” вдъхновено претворяват от нищото 
величието на българския дух, а току на улица-
та двама министри са се хванали за гушите. 
Всичко може да се случи тук – това е младата 
столица на млада България. Все още заобико-
лена само от голи полета и трънаци, но вече 
цялата предчувствие за града, в който ще се 
превърне. Това е малката Виена, ненаситна за 
живот, вдишваща настоящето си на големи 
глътки, предсказваща бъдещето си през кал-
ните улици.

„Известният класик Константин Константи-
нов пристига от Сливен за пръв път в София с 
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ков няма тайна полиция или шпиони, затова 
пък изневиделица се промъква тайно на сце-
ната по време на вечерните представления и 
проверява дали някой не пристъпва заповеди-
те му. Ако сбара някое външно лице, мястото 
на което не е зад кулисите, да гледа гратис 
пиесата, отмъщава на директора коварно и 
стряскащо. Колкото и трудно да ходи, Славей-
ков тихичко се приближава до нарушителя, 
удря го с бастуна си и го зашеметява с не-
търпящата възражение тирада: „Какво дириш 
тук, муле ниедно? Скоро да напуснеш сцената 
и друг път да не съм те видял тук!”

Но бедата за хванатия не свършва само с 
това. Той бива прогонен позорно, като докато 
излезе от театъра, изяжда още лобут с бас-
туна – според настроението на Славейков.

След представлението Славейков ревизира 
всички стаи и коридори в театъра, а също и 
по-потайните местенца, създадени сякаш за 
сладки целувки и прегръдки. Така една вечер 
той сбарва на гюме главният електротех-
ник как целува шивачка в коридора. Отначало 
директорът се вцепенява от изненада, но 
след това яростно почва да вика: „Какво пра-
вите?” Двете жертви се смръзват и не пос-
мяват дума да обелят. Върху тях се изсипва 

вуйчо си през 1905г. Ето какво впечатление му 
прави градът тогава: „София лежеше пред мен 
като неизписан лист хартия. Всичко тук беше 
чуждо: и широката, не навсякъде застроена 
улица, която водеше от гарата към вътреш-
ността, и неразбираемият шопски диалект, и 
срещаните из града хора, между които не съзи-
рахме нито един познат – и ние самите дори, 
които сякаш не бяхме същите. .. Сутрин закус-
вахме на маса вън, до прозореца, с капуцинер 
(немско кафе с каймак) и виенски кифли, а край 
нас широката улица гърмеше от неспирно дви-
жение на коли, файтони, викове на ваксаджии, 
на амбулантни търговци, които продаваха прах 
против дървеници, лимони и печени яйца, от 
млекарски колички и шопи с магаренца.

София изведнъж се превърна в един изумите-
лен свят, дето на всяка крачка срещаш необик-
новени хора, виждаш невидени работи и дето 
нещата, от които е направен животът, тук 
бяха странни, прекрасни и съвсем различни от 
онова, което бе дотогавашният ми живот.””

След топовния гърмеж, който слага край на 
работния ден, в Александровската градина се 
изсипва цветът на софийското общество. 
Амбициозни майки и порасналите им за жене-
не дъщери дефилират изискано пред погледите 
на подходящи и неподходящи кандидати. Бист-
ри се политиката на висок глас, яде се печена 
леблебия, огромни шапки, поръчани от Париж и 
засукани мустаци елегантно се разминават, 
ловко се предават любовни писма. По-късно 
за някои флиртовете, танците и одумването 
могат да продължат на вечеринката във Во-
енния клуб или на бала в Юнион клуб. Други ще 
се отправят към дървения цирк-театър „Бъл-
гария” на булевард „Мария-Луиза”, където тру-
пата на Ибиш ага играе драми на Шекспир на 
турски, или отсреща към Народния театър, 
чийто директор съвсем наскоро е станал по-
етът Пенчо Славейков.

„За кратко време в Народния театър е въве-
дена такава дисциплина, че всички започват 
да се страхуват от новия директор. Славей-

Пенчо Славейков на турне с Народния театър 
в Македония, 1908
www.lostbulgaria.com
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нов порой: „Не ви ли е срам да вършите тези 
работи в този свят храм? Скоро да се ма-
хате оттук! Аз утре ще се разправя с вас”.

На другия ден директорът казва на артиста 
Иван Попов, че вън от театъра всеки е сво-
боден да върши каквито си иска глупости, но 
вътре номерът няма да мине. Славейков ведна-
га уволнява шивачката, а на кавалера му се раз-
минава, защото няма с кого да го заместят, но 
пък е глобен с половин заплата.”

Носталгията е странен приятел. Идва и си 
тръгва, когато сама сметне за уместно, не є 
е нужна покана и не се извинява. Ще те раз-
плаче също толкова лесно, колкото и ще ти 
помогне да се усмихнеш. Доста сръчно успява 
да усуче, при това красиво, вчера с утре, коп-
нежа по това, което е било и копнежа по това, 
което може да бъде, че на теб ти остава само 
изненадано да чоплиш с пръст по възлите и да 
търсиш малките разлики. Дори невинаги да е 
добър съветник, тя изостря сетивата и може 
да те накара да видиш красота, там където 
досега не е съществувала за теб, да те нака-
ра да заобичаш места и аромати, ъгъла между 

В текста са използвани откъ-
си от книгата „Софийските 
потайности”, Петър Величков, 
изд. „Изток – Запад” 2008 г.

София, бул. „Дондуков”, 1920
www.lostbulgaria.com

две улици, по който си минавал толкова често, 
но не си забелязвал. До вчера. Имаш ли какво да 
помниш, няма начин да є устоиш.

Градовете също помнят. И те копнеят по 
това, което е било, и това, което може да 
бъде, и те пътуват, между вчера и утре. За 
добро или за лошо, лицата им неизбежно се 
променят, всеки ден.

Тъмно е вече, представлението отдавна е 
свършило. Оркестърът си е тръгнал, няма го 
и мустакатият стражар с накривената фу-
ражка. Конфетите и лотарийните билети са 
прибрани, алеите на градината са тихи. Сто-
личани са се оттеглили изморени в малките 
си крепости, превзели и този ден. Молитвите, 
пораженията и въпросите са скрити под въз-
главниците. Страстите са приспани, фенери-
те по улиците са изгасени. До утре.

Има ли го този град, или ти току-що си го из-
мисли? Тук ли е, или пътува още?

Отвори очи.

Отвори ги широко и се огледай.



Младо семейство от Ботевград, 1915
www.lostbulgaria.com
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Кои са хората?

Създателите на Винтидж София сме двама: аз и Тодор Чакъров. В проекта 
има и други две дизайнерки: Пламена Каралийска и Гергана Христова. Трябва да 
споменем името на художника Калоян Илиев-Кокимото, както и на фотографа 
Павел Белчев, на когото дължим фотоапаратите ни.

Сайтът, а предполагам и общият проект, е стартирал в началото на тази 
година. Изглежда много установен и премислен. Как се появи тази тема в 
общите ви търсения?

Идеята ни се роди преди около година, но я реализирахме едва преди ня-

колко месеца. Започнахме с фен страница във Фейсбук, в която първона-

чално имаше само брошки – те са всъщност аксесоарите, които от го-

дини правим за нас и приятели, но никога до сега не сме продавали. По-

ради финансовата скромност на проекта, решихме да заложим на уеб-ма-

газин и Тодор се зае с тази нелека задача. За официалното откриване на

www.VintageSofia.com помогнаха много и нашите близки приятели от The 

Smugglers Collective с едно от многото им невероятни Суинг партита.

Илиана Александрова 
разговаря с Илка Пейчева
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Винтидж е понятие, което най-често се свърза с модата. Освен за дрехи, 
говори се и за винтидж аксесоари, предмети на интериора и бита, създа-
дени в отминала епоха. Какво има там? Защо ви привличат тези времена, 
тази естетика?

Нещата, от които сме привлечени са много добрия дизайн, качеството, което 
в наши дни сякаш липсва и разбира се очарованието на ретро-атмосферата.

Много е популярна винтидж манията напоследък в България, а по света  – 
малко по-отдавна. Има ли нещо, което отличава нашата си антикварна мода 
и култура. Нещо от България, която откривате лично за вас чрез досега с 
тези предмети и дух; нещо, което ви помага да разберете по-добре днешната 
България.  

vintageso
fia.com
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Първото отличително нещо в нашата антикварна мода, за което се сещаме, 
са значките от Комунизма, които са прекрасни апликации за бижута. Особено 
любими са ни „изпълнил отлично” и „образцов модел” както и тези правени по 
поръчка на Балкантон.

         

Обичаме да пътуваме и едва ли това някога ще се промени. В България 
се върнахме малко или много заради семействата ни. Според нас субкул-
турите в България са много и ние сме просто част от тях. Вярваме, че 
разнообразието е важно за развиването на Културата като цяло. 
 
Кажете нещо за България на вашите рокли, огърлици, шапки и очила... И 
за тази на днешната къде ърбън, къде гето, къде „вилидж”култура... Коя 
България е по-лесно да се обича?     

Иска ни се да виждаме повече различни хора на улицата; такива, които 
не се страхуват да се открояват със собственото си виждане за мода 
и за света като цяло. Като че ли, в стремежа си да бъдат модни, хората 
започват да си приличат. Вярваме, че всеки един от нас трябва да се 
обърне към същността си, за да разбере какво го привлича и какво би 
искал да сподели с останалите.

В България сте, но предполагам, че сте пътували доста, съдейки по настро-
ението, което излъчват вашите работи. Защо избирате България? 

32
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Множеството познати и популярни 
легенди за свети Иван Рилски са част 

от паметта за най-обичания и най-почита-
ния български светец. Документираните и 
изследваните текстове образуват два ос-
новни цикъла – Софийски и Рилски. Публику-
вани са от Никола Фекелджиев в издадената 
през 1979 г. монография „Народни легенди за 
Иван Рилски” (Фекелджиев 1979).

Проучванията в последните десетилетия 
на северните предели на Риломанастир-
ското културно пространство – Врачан-
ско, Монтанско, Чипровско, Берковско, 
Софийско и Самоковско и записаните фол-
клорни материали от Западно Врачанско и 

Легендите 
за свети Иван Рилски

Монтанско дават достатъчно основание 
да бъде отчетен нов, трети цикъл – наре-
чен „Врачански” (в основа на който стои 
фолклорната неприказна проза от селата 
Стубел и Липен). 

Материалите, които ние събрахме в периода 
2008 – 2010 г. от селища, разположени в не-
посредствена близост до Бистрешкия мана-
стир „Св. Иван Рилски – Пусти (Касинец) – (с. 
Бели извор, кв. Бистрец и гр. Враца) – и от 
самия манастир не само обогатяват този 
цикъл с мотиви, но образуват ново сюжетно 
ядро, в центъра на което е темата за преби-
ваването и чудесата на свети Иван Рилски в 
Постницата на Бистрешкия манастир.
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Лъчите на св. Иван Рилски 
и манастирите 
във Врачанската планина 

Съществуването на манастири, посвете-
ни на рилския светец Иван и християнски 
светци, негови съименници (свети Йоан 
Кръстител, свети Йоан Богослов) в южни-
те части на Северозападна България е в 
пряка зависимост от усърдната дейност 
на Рилския манастир за разширяване и ук-
репване на културното си землище; обу-
славя се и от историческите обстоятел-
ства – през тази област четири пъти са 
пренасяни мощите на свети Иван Рилски: 
1183 г. – от Средец в Унгария, 1187 г. – от 

и Бистрешкият манастир „Св. Иван Пусти”

Калина Тодорова

Унгария в Средец, 1195 г. от Средец в Ца-
ревград Търнов и през 1469 – от Царевград 
Търнов в Рилския манастир (Малчев 2000).

Друга закономерност – тази в разположе-
нието на светите обители, посветени на 
Иван Рилски – също е обект на научен ин-
терес през последните десетилетия. Иван 
Андреев чертае „Лъчите на св. Иван Рилски”, 
като се базира на теорията за „магическия 
паралел” и други, сходни на нея (изграждане 
на „мрежа от загадъчни силови линии”).  Той 
свързва свещените места – седемте ма-
настира, посветени на рилския светец – в 
три лъча: Рилски – Германски – Бистрешки 
манастир; Рилски – Курилски – Мътнишки; 
Рилски – Чипровски – Буковски: „Не може слу-
чайно седемте манастира да лежат точно 
на три прави линии с общо начало Рилския 
манастир – там, където са светите мощи 
на светителя.” (Андреев 1993). Неговият из-
следователски интерес е провокиран от све-
щените природни места, „тези най-особени 
точки на планетата, които дават на човека 
мъдрост, прозрение, сила, здраве, вдъхнове-
ние, любов, хармония”.
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Два от тези седем манастира се намират 
във Врачанската планина, западно от гр. Вра-
ца в близост до местността Касината, на 
разстояние 3 км. един от друг – Бистреш-
кият „Св. Иван Рилски – Пусти (Касинец)” и 
Мътнишкият „Св. Николай” (който също е бил 
наричан „Св. Иван Рилски”).

Според проф. Иван Добрев Бистрешкият, 
Куриловският, Германският и Рилският мана-
стир са подредени „на една линия от север 
на юг”, свързани от „някакъв път през Софий-
ско поле и Самоков”. Наличието и подредба-
та на манастирите, посветени на св. Иван, 
са част от аргументите на проф. Добрев в 
подкрепа на хипотезата за родното място 
на светеца, търсено в пределите на Западна 
Стара планина (Малчев 2009). 

В настоящото проучване ще разгледаме 
историческото и духовното битие на Би-
стрешкия манастир като част от свеще-
ните места, посветени на рилския светец и 
едновременно с това като „обител на духа” 
за врачани, културно и просветно средище, 
оцеляло през годините, „нестихваща” прите-
гателна сила за поколения вярващи, поклон-
ници и туристи.

Бистрешкият манастир се намира на около 
12 км. северозападно от град Враца, в зем-
лището на Бистрец (от 1971 г. квартал на 
Враца), недалеч от местността Касината – 
мястото, където планината рязко се скося-
ва, „къса се”, откъдето идва и едно от проз-
вищата, с които е известен манастирът – 
„Св. Иван Касинец”. 

В различни исторически периоди е носил 
имената  „Св. Йоан Богослов” и „Св. Иван 
Рилски”. Наричан е от местните „Св. Иван 
Пусти”, свързано с легендите за свети Иван 
Рилски Пустинножител и множеството за-
пуствания на обителта. Основан е преди 
ХIV в. като скален манастир. Преданията го 
отнасят към Шишмановата династия, към 
времето на Асеневци, че дори и векове по-ра-
но – към царуването на Петър I. В последни-
те години все по-голяма популярност добива 
хипотезата за неговото основаване в самия 
край на Първото българско царство, когато 
България пада под византийска власт или по 
времето на византийското господство, про-
дължило до 1185 г.

През турското робство има съдбата на по-
вечето български манастири в този край – 
многократно опустошаван, запустван и въз-
становяван.

Най-ранните данни за възстановяването му 
преди Освобождението са от ХVI в. Скоро 
след това той прераства във важно духовно 
средище за населението от Врачанския край. 
Поддържа контакти с Рилския манастир и 
манастирите в Русия. Известен е със зла-
тарското си ателие, което е във връзка с 
прочутата Чипровска школа и майсторите, 
работили в него – Костадин, Никола и Пала, 
както и с медно-щампарската си работилни-
ца, една от първите по нашите земи. 

Значителен принос за голямата му популяр-
ност в началото на ХХ в. имат врачанските 
туристи. След учредяване на туристическо-
то дружество през 1900 г., пътят до Каси-
ната става един от любимите маршрути за 
членовете му и за техните гости. 

Съдбата на обителта през последните десе-
тилетия на ХХ в. отново е белязана от поред-
ните запуствания и възстановявания. Обявена 
е за паметник на културата (1973 г.), но цен-
ните стенописи са почти разрушени, а църква-
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та – оставена на стихиите на времето и на… 
небесните є покровители дълги години.

Цялостна реконструкция на постройките се 
извършва през 2008 година. Възобновени са и 
камбанарията, и каменната чешма, които се 
намират в непосредствена близост до църк-
вата. През същата и следващата годни за-
почват и реставрационно-консервационните 
дейности по стенописната украса. 

Голямата пещера

От юг и от запад поляната с църквата и 
постройките е оградена от отвесни, висо-
ки около 50 м варовикови скали. В основата 
им се образува плитка, но висока и широка 
пещера, от която извира карстов извор – за 
водата му се вярва, че е лековита. Тя минава 
покрай църковната сграда и пада от скали-
те, като образува малък водопад. В близост 
до него има скална ниша – подобно на малка 
пещера, където с традиционни водолечебни 
и климатолечебни способи в миналото се ле-
кували душевно болни.  

Откритата в и около пещерата тракийска 
керамика свидетелства, че тук вероятно е 
имало светилище в предримската епоха (IV-I 
в. пр. Хр.), а може би и по-рано. Съществу-
ването на тракийско светилище в пещера-
та и на поселение близо до нея се подкрепя 
и от регистрираните в близката околност 
други паметници и отделни находки, смя-
тат археолозите. Фреските в пещерата 
и някои от стенописите в църквата показ-
ват, че обителта е възстановена през ХVI 
в. Тук, в голямата пещера, на северната є 
стена, неизвестен зограф изписал с голямо 
художествено майсторство пет стенопис-
ни сцени от житието на свети Димитър и 
свети Нестор. Стенописът се намира на 12 
метра височина и обхваща площ от 15 кв. м. 
Под сцените, по цялата им дължина, има над-
пис – върху черен фон с бели букви, в четири 
реда. До него има друг – той сочи годината, 

разчетена от специалисти като 1544 и име-
то „Димитър, син Дубов”.

Другата пещера – Постницата – се намира 
в същия скален венец високо над манастира. 
В нея на височина пет-шест метра в малка 
скална ниша е изградена миниатюрна църк-
вичка със свод от преплетени лозови пръчки, 
измазан с вар. На него все още може да се 
разпознае фигурата на Христос Вседържи-
тел. Според легендите това е най-старата 
част на манастира – тук живял четирийсет 
дни в пост и молитви свети Иван Рилски. По 
сведения на изследователи, посетили място-
то до средата на ХХ век, около нишата е има-
ло стенописни сцени от житието на рилския 
светец, които не са запазени. Постницата е 
уникална за нашите земи. В оформената като 
миниатюрен храм скална ниша в полулегнало 
положение може да се подслони духовник-пу-
стинник и да се подвизава необезпокояван 
дълги дни. Разположена е върху отвесна скала 
и до нея се стига изключително трудно.

Непубликувани легенди 
за свети Иван Рилски от културното 
пространство на Бистрешкия 
манастир „Св. Иван Пусти”

Легендата за пребиваването на свети Иван 
в Постницата на Бистрешкия манастир се 
появява през 70-те години на ХХ в. в мест-
ния периодичен печат (в. „Отечествен зов”, 
Враца), съвсем лаконично предадена (в ста-
тия на историка Цено Воденичарски и худож-
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ника Людмил Младенов) и в издадената през 
1976 г. „История на град Враца”, без да бъдат 
посочени източници.

По същото време (1972 г.) като оповестя-
ва резултатите от своето проучване на 
манастира, изкуствоведката Велда Мар-
ди-Бабикова  (Институт за паметниците 
на културата) я цитира: „Северозападно 
от Враца, в ляво от шосето за Михай-
ловград, високо в планината се намира 
манастирът „Св. Иван Богослов” или „Св. 
Иван Рилски”, наричан още „Св. Иван Пус-
ти” или „Иван Касинец” от местността 
Касината (така се нарича тази част от 

Стара планина, разположена между Враца 
и Берковица). Според преданието, тук се 
подвизавал Иван Рилски.” Изследователка-
та се позовава на сведения, получени от 
отец Инокентий, който живял в манасти-
ра „Иван Касинец” от 15 септември 1928 г. 
до 20 септември 1933 г и бил очевидец на 
освещаването му, състояло се на 16 сеп-
тември 1928 г. под името „Св. Иван Рил-
ски”. В заключение тя изтъква: „Името на 
манастира „Св. Иван Касинец (Пусти)” е 
свързано с историята на първия българ-
ски отшелник, национален светец Иван 
Рилски, косвено свидетелство за което са 

сцените от житието му в Постницата 
над манастира.” (Марди-Бабикова 1972).

Тези и записаните от нас текстове (в пе-
риода 2008-2010 г.) можем да причислим към 
по-късните монашески легенди, създадени, 
за да се прехвърли святост към новоосно-
вани или вече съществуващи, но ограничили 
(по една или друга причина) своята културна 
територия манастири. Повод за създаване-
то на подобни текстове откриваме в пътя 
на процесията с мощите на свети Иван Рил-
ски при последното им пренасяне от Търно-
во в Рилския манастир през 1469 г. Според 
хипотезата на д-р Росен Малчев пътят на 
процесията минавал през манастира „Иван 
Пусти” (Малчев 2009). В подкрепа на тази 
хипотеза можем да добавим и много пъти 
преповтаряните думи на историци, каеведи 
и изкуствоведи, че още през ХV век, според 
предание, манастирът наред с името „Иван 
Богослов”, получава името „Иван Рилски” как-
то и фактът, че в последвалите десетиле-
тия и особено първата половина на ХVI век 
той не само е възстановен и обновен, но и 
процъфтява, радвайки се на ктиторска под-
крепа (Марди-Бабикова 1972). 

Друг повод за създаване на легенди за пре-
насяне на святост са множеството въз-
становявания на светата обител след раз-
рушения и запуствания, особено това през 
20-те и 30-те години на ХХ век, когато е 
осветена с името „Свети Иван Рилски”. В 
нашите теренни проучвания голяма част от 
информаторите се позовават на думите на 
монаси от манастира (живели тук в различ-
ни години), които, водейки ги до Постница, 
разказвали легендата за това как „лежал” в 
нея „свети Иван” и после отишъл в Рила. Све-
денията ни дават възможност да определим 
и проследим един от основните пътища на 
поддържане и разпространение на легенди-
те за рилския светец – чрез монашеството.
Разполагаме с дванадесет теренни записа, 
снети от дванадесет информатори – пет от 



39

град Враца, три от Бистрешкия манастир, 
един от Бистрец и три от село Бели Извор. 
В пет от тях се повтаря най-общо разказ-
ваната легенда за това, че в Постницата 
лежал някога не друг монах, а именно свети 
Иван (според едни – Рилски, според други – 
Пусти, според трети – „те са един и същи”). 
Интересен е вариантът на легендата, кой-
то ни разказва 78 годишната информаторка 
(Спаса Филипова Василева) от съседното на 
манастира село Бели извор, наречен от нас 
(според възприетата традиция на наименова-
не на легендите за светеца)  „Първа белоиз-
ворска легенда за свети Иван Рилски”. Според 
нея Постницата (скалата) сама се отворила, 
за да излезе св. Иван след четирийсетдневно 
пустиножителство. В още няколко предания 
тя дава ценни сведения както за живота на 
манастира след 1944 година, така и за някои 
традиции и вярвания, свързани с него – „ха-
ризването” на деца „за живот и здраве” на св. 
Иван, брането на билки за здраве на добитъка 
на Светлия Петък и др. В легендата, разка-
зана от монаха в манастира (дядо Антоний) 
се съдържат любопитни допълнения и подроб-
ности за живота на светеца – например, че се 
хранел с трева и  живеел в Постницата сред 
дивите зверове – мечки, вълци, лисици, сърни 
идвали при него „смирени, смирени…”. Отишъл 
си оттук тайно през нощта, за да не го видят 
хората. В неговия разказ свети Иван Рилски 
е смирен постник-лечител, който се подви-
завал на много места. В легендата от Бис-
трец също са разказани някои подробности 
от пребиваването на светеца в Постницата. 
Един от текстовете, записан от работник, 
взел участие в последното възстановяване на 
манастира, съдържа любопитни твърдения за 
това как около Постницата на св. Иван и днес 
„се навъртат” множество диви зверове. След-
ва разказ за намерен от него млад тригоди-
шен сръндак. В разказа пък на манастирския 
пазач се споменава, че след като прекарал 
четирдесет дни в Постницата, свети Иван 
заминал от тук на магаре, отбил се в „някак-
ва” църква в Софийско и оттам отишъл в Рил-
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тир; аба (абичка, хаба или долама), върху 
която, когато бяга от гонителите, млади-
ят светец винаги минава река. Претърпя-
ва различни метаморфози и се превръща в 
друго същество – животно, хибрид или биб-
лейски персонаж: орел (символ на св. Йоан 
Богослов); самия св. евангелист Йоан Бо-
гослов; св. Йоан Кръстител; човек с крила; 
човек с крила без глава. 

Съществена част от фолклорните легенди 
за рилския светец са извършените от него 
чудеса. Някои от тях възпроизвеждат позна-
ти теми от Стария и Новия завет, а други 
са фантастични: преминаването на река 
върху вълшебен предмет (дреха), но се среща 
и преминаване на реката като по сухо. Дру-
го чудо с паралел в Светото писание е нах-

ския манастир. По-обстойно внимание заслу-
жават и текстовете, в които Бистрешкият 
манастир е представен като умален модел на 
Рилския,  където също има пещера-постница 
и място, през което се провират „за здраве” 
и за да узнаят дали са грешни, разположени в 
близост до извор. Друга тема в записаните 
от нас наративи е тази за „лековитата вода” 
в Голямата пещера – традиционните методи 
за водолечение и климатолечение, практику-
вани на територията на манастира. 

Така описаните текстове можем да групира-
ме на базата на основните мотиви, сюжети и 
легендарни персонажи, въз основа на които са 
изградени и които се срещат в тях: Пребива-
ването и чудесата на св. Иван в Постницата 
на Бистрешкия манастир; Бягството в Рила; 
Произхода на манастира „Иван Пусти”; Име-
нуването на манастирите „Св. Иван Пусти” 
край Враца и на Рилския манастир „Св. Иван 
Рилски”; Свети Иван и дивите зверове; Све-
ти Иван – маг и лечител; Лековитата вода 
в Голямата пещера и традиционни методи на 
водолечение и климатолечение, практикувани 
на територията на манастира; Царските съ-
кровища (монетарницата на Иван Шишман).

Чудото със св. Иван Рилски при Пост-
ницата на Бистрешкия манастир край 
Враца в контекста на легендите за 
чудеса на Рилския чудотворец

Сюжетите на легендите от Рилския и Со-
фийския цикъл следват обща композиционна 
линия от три елемента: гонене на светеца; 
клетви на светеца; благословии и освеща-
вания. В текстовете от Врачанския цикъл 
(публикувани от Росен Малчев) основен е сю-
жетът „Движение (летене) на светец (без 
глава) за пренасяне на святост”.

В тях св. Иван носи различни имена и му се 
приписват свръхестествени способности. 
Той има важни атрибути: вол (или шарено 
теле), получен след чиракуване като пас-
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ранването на гости с несвършващ се хляб 
(просфора). Лечението на неизлечимо болни 
е също често срещано чудо в легендите за 
него. Множество са и извършените от све-
теца т. нар. „фолклорни чудеса”. 

В текста на записаната през 2009 г. така 
нар. „Първа белоизворска легенда за св. Иван 
Рилски” се наблюдават няколко съществе-

ни момента: чудото с Постницата, след 
40-дневно пребиваване в нея на свети Иван; 
именуването (според народната етимоло-
гия) на манастирите „Иван Пусти” край Вра-
ца и „Св. Иван Рилски” в Рила; връзката меж-
ду съграждането на манастирската църква, 
основаването на манастира и престоя тук 
на свети Иван.

Централно място в легендата заема чудо-
то – скалата сама се отворила, за да излезе 
след 40-дневен пост светецът. Информа-
торката го извежда на преден план като в 
краткия текст го повтаря два пъти:

 „…И казват, че кога е излезнал, постницата 
са е отворила, та е излезнал.” 
„…А поповете (казват – К. Т.), че са е отво-
рила скалата и свети Иван излезнал…” 
Тя не уточнява с помощта на каква сила и 
как, само съобщава чудото – скалата „са е 
отворила”, за да излезе свети Иван.

Когато говорим за разказа от Бели извор, 
в който скалата-постница сама „се отво-
рила” за да излезе светецът, най-близкият 
паралел, който бихме могли да направим, е с 
легендата от Старозагорско, записана през 
1891 г., в която се обяснява с чудо поява-
та на отвора и теснината в пещерата на 
св. Иван в Рила: веднъж, уморен светецът 
заспал на скалата, дяволът го изкушил, та 
паднал от нея. Помолил се на Господ да из-
лезе пак на върха на камъка, откъдето бил 
паднал. „Тогава хукнал пак по него и с Божия 
сила пробил камъка изотдолу, минал през 
него, изкачил се пак на върха му и седнал 
отгоре… …Мястото, което пробил св. Иван 
и се проврял, и досега стои, щото всички, 
които ходят сега на св. Иван, се провират 
през него  – едно за здраве, друго – да позна-
ят грешни ли са или праведни…” (Фекелджи-
ев  1979: с. 55) Аналогично място, теснина 
между скалите, през която „се провират” за 
здраве и да разберат дали са грешни има и 
по пътя, свързващ Постницата с Голямата 
пещера на Бистрешкия манастир. 

В болшинството източници не се посочва 
точно времето, което престоява в Пост-
ницата край Враца свети Иван – периодът 
варира от „няколко години” и „няколко месе-
ца” до 40 дни. Интересното в „Първата бе-
лоизворската легенда за св. Иван Рилски” е, 
че информаторката уточнява и значително 
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намалява престоя от „няколко години” на ем-
блематичните за народното съзнание „чети-
ресе дена”: „На постницата – вика – свети 
Иван е седел вътре. Четиресе дена…”

Периодът е изключително наситен като се-
мантика и символика според Старозаветни 
и Новозаветни текстове на Библията. Ва-
жни в случая са „примерите” за служене на 
Бога, стоящи пред Иван: Мойсей постил 40 
дни на Синайската планина, Илия – 40 дни 
на Хореб, а Исус останал 40 дни в пустиня-
та, изкушаван от Сатаната. Още по-важна, 
според нас, е народно-християнската пред-
става за 40-дневния период като Гранична 
ситуация между Тоя и Оня свят, между чо-
вешкия и света на предците, на Господ и ан-
гелите. В рамките на тази Гранична ситуа-
ция, която образува мъртвият до четирий-
сетия ден след смъртта и родилката и но-
вородено, до четирийсетия ден след ражда-
нето се осъществява контакт между иначе 
отделените светове, контакт между съще-
ствата, които ги населяват, посредством 
мъртвеца-посредник, родилката-посредник, 
младенеца-посредник (Георгиева 1993). От-

давайки се на пост и молитва, постникът-
пустинник придобива екзистенциалния ста-
тус на жив-мъртвец – 40 дни той е в допир 
с Бога и Оня свят. Нещо повече – Постни-
цата е била „затворена” – следва от думи-
те на разказвачката и после „се отворила”. 
Това означава, че той е бил напълно отде-
лен като допир и контакт от заобикалящия 
го свят. Не бива да забравяме: основното 
значение на постите е „смирение, скърбене, 
прозрение и търсене на Бога” – духовно пре-
чистване.

Четирийсетдневният период присъства и 
в житието на светеца като гранична си-
туация – от неговата смърт до полагане-
то му в гроба. Свети Иван Рилски умира на 
18 август 946 г. по времето на цар Петър. 
Според летописеца Георги Скилица, след 
като светецът разбрал, че идва краят на 
неговия земен път – при смъртния му одър 
се явил св. Йоан Богослов, за да му съобщи, 
че заради богоугодния му подвиг Господ му е 
приготвил венец и го вика при себе си, – при-
зовал учениците си и им предал своя завет, 
простил се с всички, разцелувал ги и като 
приел свето причастие, легнал на земята 
и с вдигнати към небето ръце промълвил 
„Господи, в твойте ръце предавам духа си!”  
Отнякъде прелетяла бяла пчела, влязла в ус-
тата му и отшелникът започнал да „лети 
духом по въздуха като орел из горите, като 
златогърдест гълъб”. Учениците му, проли-
вайки безутешно сълзи, обвили тялото му 
с плащаница и го положили в дървен ковчег. 
Така той бил сред тях до 40-тия ден, без да 
бъде положен в гроб. Тялото му не се про-
менило през тези дни – сякаш е бил заспал! 
След 40-ия ден се явил на сън на своя ученик 
Григорий и му заповядал да погребат тяло-
то в земята. Полагат го в гроб в църквата 
до скалата и пещерата, в която живял, от 
който започнало да излиза неописуемо бла-
гоухание. Оттогава неговият гроб „се пре-
връща в извор на чудеса за вярващите”. 
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Ако разгледаме източниците на сведения за 
личността и делото на свети Иван Рилски 
(жития, служби, похвали, неговия „Завет” 
и народни легенди)  в тяхното единство 
отриваме изключително любопитна зако-
номерност – четирийсетдневният период 
присъства в началото на духовния път на 
младия Иван и в самия край на земния му път 
като гранична ситуация и преход от едно 
състояние в друго. Според записаните от 
нас легенди в началото на неговото духов-
но посвещение, когато избира пътя на от-
деляне от земния живот в името на служе-
нето на Бога, той пребивава в Постницата 
на Бистрешкия манастир 40 дни „затворен”, 
след което скалата се отваря и прероденият 
Иван тръгва към Рила в изключително силно-
то си желание за пустинножителство и уе-
динение. Духовното пререждане е факт. Че-
тирийсетдневният период е граничен – след 
него той се отдава само на духовен живот 
на този свят, посветен единствено на Бог и 
се отделя от всичко земно, плътско и греш-
но. Нашите информатори твърдят, че пре-
бивавал тук, в Бистрешкия манастир съвсем 
млад, юноша, преди да отиде в Рила. „Той се 
подвизавал там! Точно така! Там се подвиза-
вал той като е бил още към 18-20 години. Тука 
е дошъл и се подвизавал свети Иван Рилски. А 
по-късно започва да се строи този манастир.
… 

Юноша, да тука е бил… после отива там в Ри-
ло-Родопската област… Там върви и там от-
крит от овчари и вече като открит… И там 
се подвизавал – седем години – на камъка.”*

В самия край на земния път на светеца – 40 дни 
след предизвестената смърт, докато духът му 
се рее „по въздуха като орел из горите, като 
златогърдест гълъб”, учениците му оплакват 
неговото тяло, което не е погребано през целия 

период. Границата между световете в тези 40 
дни е заличена – той е и тук, и там. Отново 
смърт (само като преход) и продължаване на 
живота под друга форма – светецът е вече 
„небесен покровител на целия български народ”, 
а изграденият от него манастир в Рила – „оби-
тел над българските съдбини”.

В записаните от нас легенди главен герой 
е свети Иван (Пусти, Рилски) – чудотворец, 
маг и лечител, а чудото е доказателство 
за неговите свръхчовешки, висши качества 
и действителната връзка на постника-пу-
стинник с Оня свят и Бога. То е свидетел-
ство за присъствие на божественото и в 
същото време проява на неговата свръхес-
тествена сила. В резултат на чудото и пре-
биваването тук на светеца тези качества 
придобива и мястото. Най-важното, според 
нашите информатори, е допира на свети 
Иван Рилски със скалата, обитаването є 
(точно от него, не от друг монах), което 
прави мястото сакрално: място, където 
близостта между световете, „установена” 
в мига на чудото, продължава от този миг 
насетне – „докато свят светува”.

***  

Въпросът за изясняване ролята на легенди-
те за пребиваването на свети Иван Рилски 
в Постницата на Бистрешкия манастир 
(като „философия, идеология и вяра едновре-
менно”) в изпълнената с „исторически пре-
вратности” съдба на православната обител 
тепърва ще бъде обект на различни научни 
дисциплини. С помощта на интердисципли-
нарния подход могат да се опишат процеси-
те в тяхната последователност и цялост; 
да се изяснят връзките на взаимодействие 
между различните равнища на тези проце-
си. Безспорен е приносът на практическото 
краезнание (като интердисциплинарна об-
ласт на знанието) в тази посока. 
Събраните краеведски материали (в об-
ластта на историята, етнографията, со-
циологията, географията, езикознанието, 

*Иеромонах Антоний, дошъл в манастира след неговото 
реставриране през 2008 г. от Черепишкия манастир. 
30.06.2010 г., Бистрешки манастир,  зап. Калина Тодо-
рова и Пламен Иванов.  Архив „Краезнаие” – РБ „Христо 
Ботев” – гр. Враца.
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художествените занаяти, изобразителните 
изкуства, религията) ни дават възможност 
да проследим пътищата на разпространение 
на народните творения, обект на настоящо-
то изследване и битието на Бистрешкия  
манастир в преломния ХХ в.  От тях е ви-
дно, че легендите са известни на монасите, 
обитатели на манастира при освещаването 
му през 1928 г. Населението от близките 
на манастира села и монашеството рев-
ностно поддържат устната традиция и ги 
разказват сред посетители и богомолци, 
дошли от близо и далеч. След 9 септември 
1944 г. легендите и преданията продължа-
ват да се предават от уста на уста и да 
са част от културното пространство на 
храма. Нещо повече – те „довеждат” в ма-
настира вярващите – голямата популярност 
на неговия покровител и притегателната 
му сила за поклонниците са ставали причи-
на той многократно да бъде възстановяван. 
Документите, запазени в архива на Врачан-
ка митрополия, съхраняван в ТДА – Враца са 
красноречиво свидетелство за това как, въ-
преки че е един от най-малките манастири 
във Врачанската епархия, зиме и лете той е 
обект за посещение на стотици поклонници. 
Интересът към него е особено впечатляващ 
на големите християнски празници – Зимен и 
Летен Ивановден, Великден, Спасовден, Успе-
ние Богородично и Свети Иван Рилски. Спо-
ред събраните сведения от нашите теренни 
проучвания легендите продължават да се 
разпространяват от монасите в манастира 
и от жителите на околните селища и днес, 
макар да липсват исторически данни за пре-
биването на Иван Рилски по тези места. 

Запустван загадъчно и многократно възста-
новяван, Бистрешкият манастир все още 
е изпълнено с тайнственост и божестве-
ни послания свято място за богомолците и 
„едно от най-любимите места за планина-
рите”. Това се дължи не само на природните 
дадености на местността и на богатата 
история и култура на светата обител, но 

до голяма степен и на името, личността и 
силата на нейния патрон, на живата легенда 
за пребиваването тук на свети Иван Рилски.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Първа белоизворска легенда 
за свети Иван Рилски

Попитахме там поповете: „Защо тоа мана-
стир са казва „Свети Иван Пусти”, а са не 
казва като оня „Свети Иван Рилски”(става 
въпрос за Рилския манастир – б. м. )? „Знаеш 
ли – вика – защо? Горе, ше ви заведа сега, пост-
ница има. На постницата – вика – свети Иван 
е седел вътре. Четиресе дена… Не е „пусти”, 
ми е „постница”, а тия му викат „пусти”. Седел 
е четиресе дена без леб и доле слазал на ре-
ката. И ходил на реката (извора при Голямата 
пещера – б. м.), та е пил вода и не е имало ни 
леб, ни вода горе у постницата. Е, вода е имал, 
ма леб… И казват, че кога е излезнал, постни-
цата са е отворила, та е излезнал. 

Та питахме ние там поповете. Бехме дечор-
лиа – на десет годин да съм била, единайсе 
най-много. И Дешка, таа, уна е у София, нема 
я тука.

А поповете (казват), че са е отворила скала-
та и свети Иван излезнал и тогава е отишъл 
къде Рилския манастир. От тука е заминал. 
Той там е „Свети Иван Рилски”, а тука е ос-
танало „Свети Иван Пусти”. Стареца го не 
е имало вече, ама църквата доле си е траяла. 
От тогава е таа църква, дек сега я разбия и 
я преправия…

(Разказ на Спаса Филипова Василева, р. 
7.IХ.1931 г. в с. Бели извор. 7. VII.2009 г., с. 
Бели извор, Врачанско. Записала Владислава 
Иванчева. Архив „Краезнание” – РБ „Христо 
Ботев” – Враца) 
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рез 1960 г. отец Йоан Романидис 
(1927 г. – 2001 г.), голям гръко-аме-
рикански богослов и впоследствие 

преподавател по Догматика в Богословския 
факултет на Солунския университет „Ари-
стотел”, в едно свое писмо до ерудирания 
светогорски монах Теоклит Дионисиатски 
отправил призив Света Гора да изпрати мо-
наси, за да бъде основан поне един или, ако е 
възможно, повече манастири в Америка. Без 
монашество и без православен аскетически 
дух, казваше отец Йоан, американското пра-
вославие или ще изчезне, или ще се превър-
не в нещо друго. Според отеца, то щяло да 
стигне до положението на римокатолицизма 
и протестантизма, които са премахнали 
всички пости и се занимават с всичко друго, 
освен с подвижничество и трезвение (срв. 
монах Никодим Билалис, „Преподобни Атана-
сий Атонски”, том 1, Света Гора – Атина, 
1975 г., стр. 274-275). Това, което искаше 
отец Йоанис през 1960 г. и което, за съжале-
ние, Света Гора тогава не можа да удовлет-
вори, Бог осъществи четиринадесет години 
по-късно – тихо и безшумно, по един почти 
незабележим начин. 

Гранд каньон е с дължина 450 км, широчина 
на най-широкото място 30 км, а на най-
тясното 6,5 км и дълбочина 1600 м. Той 
е едно от Седемте природни чудеса на 
света и затова е сред най-големите 
забележителности на Америка. Можем 
да разберем какво означава манастирът 
„Св. Антоний” да е на второ място по 
посещения след Гранд каньон.
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През 1979 г. в Канада по здравословни причи-
ни пристигнал йеромонах Ефрем, игумен на 
манастира „Филотей” на Света Гора, духовно 
чедо на Йосиф Исихаст, който обновил и по-
пълнил със свои монаси братствата на още 
три манастира, освен „Филотей” – „Каракал”, 
„Ксиропотам” и „Констамонит”. Истински 
представител на старата светогорска тра-
диция, отец Ефрем е един от основните фак-
тори за възстановяването на тези обители 
и за възраждането на светогорското мона-
шество през 70-те години на 20 век. 

Щом пристигнал в Канада, успоредно с меди-
цинските си изследвания, отец Ефрем запо-
чнал да изповядва, съветва и поучава гръц-
ките емигранти, които живеели там. След 
множество покани, пастирската му дей-
ност от Канада се разпростряла и в САЩ. 
Посещенията му на американския конти-
нент зачестили и служението му все повече 
се разраствало. По това време постепенно 
започнала да узрява мисълта да основе ма-
настир в Америка, така че гърците да имат 
постоянна база за „духовно зареждане”. За-
почнали строителни дейности и в началото 
били основани два манастира – единият в 
Монреал, Канада, а другият – в Питсбърг, 
САЩ. Това божествено начинание се увен-
чало с голям успех и продължило с основава-
нето и на други обители, в резултат на кое-
то днес съществуват деветнадесет мана-
стири и още два са в процес на създаване. 
Както предложенията за продажба, така и 
даренията на земя – при това от инославни 
и иноверци – продължават и до днес и има 
възможности да бъдат основавани и други. 
Наскоро о. Ефрем прие поканата да основе 
манастир и на друг континент. Нека се мо-
лим и тази покана да се осъществи. 

Манастирите се разпростират на огромна 
площ – от 400 до 1500 дка. Наскоро еврейка 
дарила 2000 дка в Ню Мексико, за да бъде ос-
нован нов манастир. Тези манастири са как-
то мъжки, така и женски. Монасите от Гър-
ция са малко на брой, повечето са родени в 
Америка православни от различни национал-
ности, както и обърнати в Православието. 
Сред тях има бивши мормони, мюсюлмани, 
индуси, евреи, римокатолици, протестанти. 
Богослуженията се извършват на гръцки, но 
някои неща се четат и пеят на английски. 
Всички монаси изучават гръцки език и визан-
тийска музика. Мнозина от тях са посещава-
ли за известен период и Света Гора, за да се 
запознаят с монашеския живот и традиция в 
техния автентичен вид.

Всички тези манастири са създадени през по-
следните петнадесетина години. Сънародни-
ците ни обгръщат манастирите с невиждана 
досега любов. Много от тях се черкуват вся-
ка неделя и празник и следват на драго сърце 
трудния манастирски ред. По-важното е, че 
манастирите започнаха да оказват влияние 
и на нашите свещеници да се завърнат към 
традицията. Духовниците тук посещават 
често тези обители, възстановяват духовни-
те си сили, усвояват църковни и традиционни 
пастирски методи, носят расо; изостря се 
чувствителността им по догматическите 
въпроси и те вече реагират по-ясно срещу 
икуменизма и синкретизма, които искат да 
обединят всички религии, независимо от ог-
ромните различия между тях. 
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Отец Ефрем има за своя „база” манастира 
„Св. Антоний” в Аризона, не много далеч от 
столицата на Аризона Финикс, в близост до 
град Флорънс. Манастирът е построен през 
1995 г. в Аризонската пустиня в район, в 
който живеят предимно мормони. Мормони-
те са протестантско разклонение, основа-
но през 19 в., което приема многоженство-
то и това, че американците са произлезли 
от евреите. Имат за свой център щата 
Юта (САЩ) и са основали Солт Лейк Сити, 
столицата на Юта. Около манастира са за-
купени други 1200 дка, в които са засадени 
различни плодни дървета: маслини, портока-
ли, лимони, шам фъстък, грозде, грейпфрут и 
др. Благодарение на водата, която намери-
ли в изобилие при сондажи, това пустинно 
място днес е цветущ оазис. Присадени са 
също така вече големи дървета, като пал-
ми и кактуси, които придават особена екзо-
тична красота и прелест на цялото място. 
Цветни градини със застлани с плочи алеи, 
дискретно нощно осветление, шадравани, 
фигури на животни сред градините и т.н. 
допълват тази райска красота. 

Първите манастирски сгради са четири ка-
равани от 24 квадратни метра, които били 
превърнати в килии; след това построили 
множество други сгради, вече на постоянни 
основи. Освен главната църква (посветена 
и на св. Нектарий), манастирът „Св. Анто-
ний” има и други пет църкви и една в стро-
еж. Това са: „Св. Димитрий”, „Св. Георги”, 
„Св. Николай”, „Св. Пантелеймон”, „Св. Йоан”, 
в манастирската камбанария и „Св. Илия”, 
която се строи в момента на едно съседно 
хълмче. Стиловете на храмовете са раз-
лични, от всички краища на Православието, 
пригодени съобразно американската среда. 
Манастирът се простира на площ от 432 
дка. Разполага със седем отделения за гос-
ти и може да приюти 500 души. Броят на 
посетителите е огромен.  
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Православният манастир днес се нарежда 
на второ място по посещаемост след Гранд 
каньон – голямата пропаст, през която тече 
река Колорадо и която, поради размерите си, 
може да се види от Луната с просто око. 
Гранд каньон е с дължина 450 км, широчина на 
най-широкото място 30 км, а на най-тясно-
то 6,5 км и дълбочина 1600 м. Той е едно от 
Седемте природни чудеса на света и затова 
е сред най-големите забележителности на 
Америка. Можем да разберем какво означа-
ва манастирът „Св. Антоний” да е на второ 
място по посещения след Гранд каньон.

Гостите се приемат безплатно, по свето-
горски образец; гостоприемството е наис-
тина Авраамово. Трапезата (така в мана-
стирите се нарича всяко отделно хранене – 
бел. прев.) е два пъти на ден – сутрин, след 
утринното богослужение и привечер, след 
вечернята. Поклонниците – мъже и жени, се 
хранят заедно с монасите, като по време 
на трапеза се четат светоотечески тек-
стове, както е обичаят в общежитийните 
манастири. В отделенията за гости има 
плодове, безалкохолни, сладки, ядки, кафе, 
чай, които се предлагат безплатно. Освен 
че предоставя гостоприемство, манасти-
рът се занимава и с благотворителност 
– поддържа кухни за бедни и предлага помо-
щи на хора в нужда. В Тъксън, съседен град 
южно от манастира, се строи дом за бедни 
и изоставени жени.
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Виждаме как исихазъм, мисионерство, гос-
топриемство и благотворителност съжи-
телстват в манастира в хармоничен съюз. 
Богослуженията се извършват според све-
тогорския типик, леко приспособен към аме-
риканските условия. Службите са всеки ден 
от два до шест часа сутринта, а когато 
има всенощно бдение – от полунощ до шест 
и половина сутринта. След обяд се отслуж-
ват девети час, вечерня и повечерие с Бо-
городичен акатист. Монасите са около 35, 
игумен е светогорският йеромонах Паисий, 
който заедно с петима други монаси дошъл 
в началото от Света Гора, за да попълнят 
новото братство. 

Отец Ефрем не заема административна 
длъжност, а е старец на манастирите, как-
то в Америка, така и в Гърция. Той е един от 
онези харизматични духовници, около които 
се събира множество народ за изповед, съ-
вет и духовно ръководство. На изповед при 
него идват хора чак от Гърция. Докато преди 
хора от Америка ходеха за изповед и духов-
но ръководство в Гърция и най-вече в Света 
Гора, то сега се забелязва обратното явле-
ние. Условията се променят и трябва да вни-
маваме, да не би, успокоени от традициите 
на собствената си духовност, след извест-
но време да се наложи да ходим в чужбина за 
духовна помощ. 

Отец Антоний Мосхонас, пенсиониран ено-
рийски свещеник от Тъксън, е един от основ-
ните сътрудници и поддръжници на стареца 
Ефрем тук. Той разказва: „Ние, свещениците 
и архиереите в Америка, в продължение на 
около 70 години се опитвахме да доведем хо-
рата в църква, провеждайки фестивали. Ор-
ганизирахме празници и тържества, носехме 
ядене, пиене, игри, развлечения и други подоб-
ни. Бяхме забравили молитвата, броеницата, 
изповедта, поста, подвижническия живот, 
преданието на Църквата ни. И по-важното – 
не допускахме създаването на монашески 
центрове; смятахме, че са ненужни и че няма 
какво да допринесат за Църквата. Но дойде 
един дребничък човечец, без светско образо-
вание, без дипломи по богословие, без напред-
ничави и новаторски идеи, каквито мислехме, 
че имаме ние, и ни припомни нашето соб-
ствено предание. Той не продаваше шишче-
та, дюнер, мусака, баклави и други ястия от 
гръцката кухня, а продаваше или по-скоро ни 
носеше даром забравения православен Хрис-
тос. Не ни канеше на танци и забави, а на 
бдения и пости. И хората, просветени от 
Бога, го обграждаха с грижи, събираха се око-
ло него и го подкрепяха. Напливът от хора, 
който забелязвате тук, е безпрецедентен”. 

„Америка, която се опитваше да избяга от 
консуматорското общество, изобилието и 
пренасищането с материални блага, чрез 
разни движения от рода на хипитата или 
чрез обръщане към източните религии, за-
почна да открива нашето автентично и 
древно православно християнство. Отец 
Ефрем дойде и направи една голяма стълба 
от земята на небето. Даде ни възможност-
та тук, в Америка, да се изкачваме на небе-
то със средствата, които ни предоставя 
православната традиция. 
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Манастирът „Св. Антоний” тук, в Аризона, 
бе построен със знамения, които Бог проя-
ви. Когато старецът дойде по нашите мес-
та и търсеше място, където да построи 
новия манастир, докато се опитваше да 
отиде другаде, обърка пътя и дойде тук. Ос-
тана очарован. Веднага отидохме при един 
брокер на недвижими имоти от областта, 
за да видим какво можем да купим. Когато 
стигнахме до мястото, където по-късно 
бе построен манастирът, докато разго-
варяхме с брокера, чухме да бият камбани, 
както бият във „Филотей”. Тогава старе-
цът рече: „Тук ще го построим”. Разказах 
това на покойния епископ Антоний от Сан 
Франциско, към когото се числим и той си 
казал: „Кефалонитска шега” (защото съм 
от о-в Кефалония). След две години обаче, 
когато отивахме към манастира, преди да 
стигнем, спряхме за малко, за да си облечем 
расата, защото бяхме в цивилни дрехи, как-
то сме свикнали да ходим тук, в Америка и 
владиката чу камбаните. А беше дал нареж-
дане на игумена да не правят тържествено 
посрещане. Затова, когато пристигнахме, 
му се скара. Той обаче му отговори, че не са 
ударили камбаните и че отците са си по ки-
лиите. Тогава владиката разбра какво се е 
случило и ми сподели какво си е помислил, ко-
гато му съобщих случката. Когато епископ 

Антоний се запозна с о. Ефрем и делото му, 
ми каза: „Ефрем ще напълни Америка с мана-
стири. Колко сме щастливи, че познаваме и 
вървим заедно с един жив светец, разгова-
ряме с него, взимаме благословение…”. 

Нека се молим „Гранд каньон” на нашето 
Православие – православните манасти-
ри в Америка – да се умножават числено 
и непрекъснато да прогресират. Не знаем 
какви са съдбите на нашия Господ. „Може 
в бъдеще Америка да стане новата Визан-
тийска империя”. 

В. „Ортодоксос типос”, бр. 1724/ 22.02.2008 г.
Превод от гръцки: Алексей Стамболов





реди 20 години едно на 10 000 деца страда-
ше от аутизъм. Преди 5 години това съ-
отношение е едно към 500, а през 2008г. 

едно от 150 деца се диагностицира с аутизъм. Към 
настоящия момент аутизмът рефлектира мини-
мум върху 60 000 човека в България. През изминала-
та година повече деца са диагностицирани с аути-
зъм, отколкото с диабет, синдром на Даун, рак и 
СПИН общо. Деца с аутизъм се раждат в семейства 
от различни раси, етноси, социален произход, образо-
вание, интелект, убеждения и религия.

Статистиката е твърде тревожна и говори сама по 
себе си. Едва ли някой би се наел да направи прогно-
за какво ще се случи след 20 или 50 години... Но към 
днешна дата се появява въпросът дали обществото 
ни е готово да се изправи лице в лице с проблема и 
да приеме като равни хората, които носят в себе 
си признаците на аутизма. Моето лично мнение е, 
че не сме готови и не знаем как да реагираме, ко-
гато срещнем на улицата, в офиса, в магазина или 
в училище такива хора. Истината е, че те биват 
изолирани от общността още в самото начало и са 
считани за сбъркана брънка във веригата; изглежда, 
че тази брънка пречи или е излишна – затова и ста-
ва предмет на подигравки и издевателства, особено 
при децата. Само че едно общество е зряло тогава, 
когато е намерило начин да се грижи за по-слабите и 
се опитва да разбере и приеме  „различните”. 

 Моята история е наситена с много мъка, 
несигурност и страх – чувства, които всеки роди-
тел на дете, отличаващо се по нещо в развитието 
си от останалите, е изпитал. Щастлива от раж-
дането на първото си дете – момче, започнах да 
забелязвам, че той не е като другите – не ми се 
усмихваше, не ми говореше, сякаш се беше затво-
рил в своя собствен свят. След един дълъг, труден 
и мъчителен процес на диагностика се сблъсках със 
страшната диагноза – „тежка форма на аутизъм”. 
Обясниха ми, че детето ми, по това време на 3 го-
дини, никога няма да проговори, да създаде близка 
емоционална връзка с другите хора или да започне 
да разбира заобикалящия го свят по един адекватен 
начин. Посъветваха ме да го оставя в дом за от-
глеждане. Не го направих. Не можех!...

„Невидимите” деца на България – хората, които 
са вън от нашето полезрение в безумната ни над-
превара да сме наравно и „в крак” със световната 
житейска мода. Да не изоставаме в имането на 
ежедневното благополучие и да придобиваме повече 
от онова, което можем да консумираме. Сред целия 
външен блясък на света, неонови фасади, лъскави 
опаковки, вестници с жълти новини, битки за „място 
под слънцето”, в споровете „кой е по-по-най”, тези 
хора си остават неразбираеми с мълчанието си и с 
нежеланието да ни погледнат в очите. Общуването с 
тях понякога изглежда безнадеждно. Но не защото ау-
тистите нямат какво да кажат, а защото говорят 
на език, който не ни е познат. Ние си имаме правила, 
а те са пълно отрицание именно на онова, което за 
повечето от нас представлява основата на живота. 
Самото деление на „нас” и на „тях” вече е абсурд, 
защото сме Едно с тях, а обществото ни се оказ-
ва твърде неподготвено да приеме, че „те” са това, 
което сме ние, и някак си не върви да се правим, че не 
съществуват като игнорираме присъствието им. 
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 Имам син на 2 години и половина с диа-
гноза аутизъм. Моля, помогнете! Объркана съм! 
Ядосана съм! Трудно ми е да приема всичко това! 
Аз ли съм му причинила тази болест? Аз ли не съм 
се погрижила добре за детенцето си или сигурно 
по време на бременността не съм внимавала по-
вече?... Уплашена съм и не знам как да продължа да 
се грижа за него... Не говори, не сочи с пръстче, 
има моменти, в които така се вглъбява, че 
когато го извикаме, не ни забелязва.Труд-
но успявам да му привлека внимание-
то... Не различава картинки и цвето-
ве. Толкова съм объркана... Не знам 
към кого да се обърна за помощ...

Другите диагнози имат ня-
какво обяснение, но тази не. 
Това просто ме поставя в 
безтегловност. Не зная какво 
да правя /поне нещо реално/. 
Може би за да върша нещо, ми 
трябва причина, или да се боря 
срещу нещо, нещо което ми е 
ясно. Не мога да приема лекар-
ските твърдения: „Нищо не може 
да се направи!” Или медицината 
казва тези деца да си седят в лудни-
ците...  

Кое е онова страшно нещо, което ни се е случило 
като човечество, та все по-голяма група от хора 
не желае да живее в общество, избирайки зоната на 
единението, изпитвайки  ужас от общуването?  Или 
в гените на човечеството се е загнездил наслоеният 
през годините сбъркан страх от войнстващата по-
средственост, ужасът на войните, онлайн общува-
нето без контакта очи в очи с друго човешко съще-
ство, стресът, емоционалният срив в човешката 
личност? Може би в лицето на аутистите би тряб-
вало да видим изгубения си шанс да вдигнем самите 
себе си върху собствените си рамене и как се раз-
пиляваме по периферията поради изгубения център? 
Във всеки случай има неподозирани последствия от 
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човешката историческа инфантилност, които се 
стоварват като дамоклев меч върху поколенията. 
Човекът е устроен така, че трябва да му се случи 
нещо страшно, да загуби нещо скъпо и тогава чак 
започва да подрежда разбърканите пъзелчета на цен-
ностите. Това ли се случва пред очите ни и затова ли 
е всичкото страдание? Когато говорим за аутизъм, 
може би натежава мисълта повече за сбъркан дух, 
отколкото за сбъркана физика…

 Няма начин това да е свързано с 
някакъв фактор на външната среда, веще-
ство, ваксина или каквото и да е друго. 
Променя се човешката генетика, защото  
може би  Хомо сапиенс се провали – пре-
ситени сме от толкова алчност, злоба, 
бездушие, убийства, войни... В кафене-
тата звучи един и същи идиотски ри-
тъм с часове и ни промива мозъците... 
Тинейджърите израстват с това в дис-

котеките, като прибавим алкохола и нар-
котиците... Това е еволюционна промяна и 

е нужно да се осъзнаем, не чрез потоп или 
някакво друго бедствие...  За мен тази тен-

денция е плашеща. Какво да правим с децата 
си? Какъв ще е утрешният ден и изходът? Може 

би затова често ни „друса ток с високо напрежение“. 
Не зная какво ще бъде утре, но днес нямаме избор. Де-
цата ни трябва да се впишат в тази среда... 

„Кой ще играе житената питка?”… „Колко хора има в 
залата?”… Зациклените въпроси, повтаряни до без-
крайност, дразнят стройния ни вкус. Мнозина считат 
натрапчивите изречения за досадно вмешателство в 
опитите за подредба на външното съществуване. До 
вътрешното изобщо не достигат, изключвайки слу-
чаите, когато в семейството се ражда аутистично 
дете. Когато лично преживееш аутистичните прояви 
на любимото същество, което всеки ден  заявява пра-
вото си на съществуване наравно с всички останали 
хора по един необичаен начин. 
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 Става въпрос да приемеш детето си та-
кова, каквото е със сърцето си, не да го отпишеш 
и не да се откажеш от него. Да го приемеш дотам, 
че да не ти пука, ама наистина да не ти пука от 
хорското мнение. Да го обичаш въпреки различ-
ността му, да не правиш разлика между него и 
останалите. И точно тогава душата се успокоява 
и чува и вижда това, което не може да чуе и види 
с неизчистено съзнание.И знаете ли –  мога да го 
обясня, защото има моменти, в които наистина 
го приемам и чувствам и чувам останалото, а 
има и моменти, в които вътрешно пред себе си 
все още го искам друг, не такъв какъвто е – искам 
го като останалите. И в моментите, в които го 
чувствам и приемам такъв какъвто е, съм с ясно 
съзнание, че той го усеща... Не съм спряла да се 
боря, не съм се примирила с диагнозата му – не-
прекъснато ръчкам и ровя, и анализирам, но има 
моменти, в които наистина го приемам и обичам 
такъв, какъвто е, и не само когато спи, а и когато 
е буден, и то пред целия свят... 

Има ли лекарство за хората с аутистично поведение? 
Така зададен, въпросът поставя друг въпрос – каква е 
болестта и какво ще лекуваме. Все повече се налага 
мнението, че аутизмът не е болест, а състояние, за-
щото няма увредена тъкан, само липса или недоста-
тъчност на нервни връзки в периферната нервна сис-
тема на мозъчната кора.  Има установени терапии, 
диети, изследвания, организации, центрове за работа 
с аутистичните личности от спектъра, които привна-
сят наистина много за качеството на живот на тези 
хора и семействата им.  Но най-добрите лекарства 
за хората с аутизъм са разбирането и приемането. 
Разбирането от страна на хората „в норма”, че аути-
стите не могат да носят товар, който ние носим с 
лекота. И приемането на техните странности, раз-
личният им начин на общуване в едно общество, болно 
от безлюбие. Тези хора не са излишни, защото имат 
нещо, което ние нямаме. И най-напред от всичко това 
е чистосърдечието. Каквото е отвътре, такова е и 
отвън, без маски и преструвки.

 Децата с аутизъм са първични, ествест-
вени и за да се социализират, ние ги обучаваме „да 
лъжат” и да крият първичността и импулсивност-
та си, обучаваме ги да „задържат” мислите в гла-
вата си. Около година и половина отнема например 
обучението на играта „Криеница”, защото аутис-
тичното дете с неговия първичен и първосигна-
лен начин на мислене, не предполага, че има нещо, 
което то знае, а другите не знаят– то се скрива 
и веднага след това извиква и показва къде се е 
скрило. Детето с аутизъм смята, че всичко, кое-
то е в неговата глава, е достояние на целия свят.

Вглеждайки се и опитвайки се да разберем техния 
по-пъстър свят, може би има на какво да се на-
учим и ние – на повече търпение и отзивчивост. 
Ако повече хора се учеха на морал и ценности от 
аутистичните личности, светът би бил по-добър 
за всички нас...

За всеки, който е само от този свят, човекът от 
друг свят е скандален...   

Интересен факт е мнението, че ако някой измисли 
лекарство и „излекува” мозъците на високо функцио-
ниращите аутисти – с т.нар. Аспергер синдром (или 
синдрома на малкия професор), които заемат повече 
от 60% от служителите на Бил Гейтс и тези в Сили-
коновата долина, за по– малко от 24 часа ще се срине 
съвременния начин на живот и комуникация на днеш-
ната цивилизация – програмни продукти, информа-
ционни технологии, високи технически съоръжения, 
плод на техния нестандартен аутистичен мозък.
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 Известни личности с аутизъм са Леонар-
до Да Винчи, Мария Кюри, Томас Едисон, Томас 
Джеферсън, Людвиг Ван Бетовен, Волфганг Ама-
деус Моцарт, Нютон, Марк Твен, Ван Гог, Стивън 
Спилбърг, Джим Кери, Луис Карол  …

Аутистичният спектър е изключително широк и 
той обхваща както невербални и затворени напъл-
но в себе си деца, така и много високо функциони-
ращи, които смятат наум 3 или 4-цифрени числа, 
но не могат да комуникират по „общоприетия” на-
чин с връстниците си. Единственото общо между 
всички деца от аутистичния спектър е некачест-
вената комуникация и трудната и лоша социали-
зация, които определят страданието на детето 
и неговото семейство. Ето защо аутизмът не 
е болест – не се лекува, а е страдание. И само с 
волята на обкръжаващите аутистичното дете, 
то може да се почувства прието и обичано, само 
любовта и вярата помагат на детето с аутизъм 
да стане все по-пълноценна социална личност, вър-
вейки по скалата на спектъра нагоре.

 Диагнозата е регресивен аутизъм. т.е. връ-
щане назад, но какво означаваше това – нямах пред-
става. Заприлича на ембрион, не на бебе, родено току 
що, защото когато се роди синът ми, може да е било 
инстинктивно, но поне ме погледна и ми се усмихна... 
Връщането му назад беше във всяко едно отношение. 
От него остана само външния му вид – „опаковката“. 
Имаше един фантастичен филм, в който хората от 
нашия свят се заменят с други от друг свят. Е, аз 
имах такова усещане...

Развиваше се като съвсем нормално дете, първата 
му дума беше „хайде”, а последната: „мъка”. Послед-
ното изречение, което чух от него, беше на 8 март: 
„Честит празник, мамо”... 

Но каквато и диагноза да ви поставят, горе главата, 
изход винаги има, чувате ли! Толкова много майки сме 
на този хал... Не губете сили и енергия да изживявате 
някакви фази на траур. Моите уважения към дебели-
те книги и специалистите, но тази фраза,  употребе-
на в какъвто и да е смисъл, е изключително неумест-
на. Дори да има място за съпоставка , най-малкото е 
негативно заредена.

Когато съм усещала, че залитам към една или друга 
фаза (най-вече тази на депресията ), осъзнавам , че 
просто не съм достатъчно ангажирана. Когато на-
соча изцяло наблюденията и мисълта си към теку-
щите нужди на сина ми, как да реша многобройните 
„дребни” проблеми, не ми остава никакво време да 
се самосъжалявам , да си задавам въпроси –  защо?, 
как?, кой ме наказа?... Пред мен никога не е стоял въ-
просът: „Има ли път?” По-скоро: „Кой е пътят и как 
да го намеря за собственото си дете?

Аутистите не са антисоциални типове, те са по-ско-
ро асоциални, вглъбени в себе си, с крехка и ранима 
душевност, както и слаба познавателна способност. 
Понякога те се държат все едно околните не съ-
ществуват, не гледат хората в очите, не участват 
в разговори, не откликват на повикване. Но въпреки 
това интелектуалните им способности не са увре-
дени, а разграничаването им на цветовете и запаме-
тяването са свръхразвити.

Определено децата аутисти се нуждаят от по-специ-
ални грижи и от по-специални занимания от страна 
на квалифицирани психолози и педагози, но те могат 
успешно да бъдат интегрирани в обществото и да 
развиват своите умения и таланти.
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Съумяват ли хората с аутизъм някога да 
живеят нормален живот или до края си ще бъдат 
отритнати заради недъга си? Могат ли да посеща-
ват нормални училища, университети, да се разви-
ват професионално, като един нормален човек?

Много хора имат странности, фобии, непоносимо-
сти, което не им пречи да живеят нормален живот. 
При аутистите тези неща са повече, това е малко 
по-крайно състояние, но ако се работи с тях, могат 
да ходят на училище, да завършат образование и да 
работят. Някои особености може да им помогнат 
– те са хора на реда, режима и правилата... Мнози-
на не успяват да живеят нормален живот и без да 
имат аутизъм или друга диагно ...

Животът ни зависи от начина, по който мислим и хо-
дим по пътя си. Ако приемем, че изход няма, никога 
няма да намерим вратата към спасителния въздух. 
Бумът на аутистични симптоми у все повече хора 
между нас би трябвало да мобилизира съвместните 
ни сили като общество и заедно да намерим отгово-
рите на това предизвикателство. Истина е, че има 
нужда от промяна на законодателството, за да мо-
гат да бъдат поне малко реабилитирани страдания-
та на семействата, които отглеждат аутистични 
деца. Но всеки един от нас би могъл да участва в 
цялостния процес като вземе решение с волята си 
да не издевателства над тези хора, които понякога 
са толкова беззащитни и по никакъв начин няма да 
отговорят на насилието с насилие. 

 Имам приятелка, която присъства на 
едно наше събиране заедно със сина си.  После 
ми каза, че за пръв път вижда аутистично 
дете... Няколко дни преди децата да излязат 
в коледна ваканция, тя отворила тетрадката 
на сина си, за да провери дали си е написал  до-
машното, и била изумена от написаното. Те-
мата била:  „Какво си пожелавам за Коледа”. 
Това момченце беше написало, че иска приятел-
чето му Дани, който е аутист,  да оздравее. 
Написал,че никога повече няма да се подиграва 
на децата с проблеми...  

*В материала са използвани откъси от разкази на майки 
с деца от аутистичния спектър, публикувани във форума 
bg -mamma.com
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СТАТИСТИКА:

Над 95% от децата с аутизъм са без обуче-
ние, а семействата им са символично соци-
ално подкрепени, което дискриминира деца-
та с аутизъм в България и техните семей-
ства. Така че около 60 000 човека в България 
са поставени в неравностойно положение в 
настоящия момент, в нарушение на най-ви-
сшата ценност на Европейския съюз –анти-
дискриминационната. През 2008г. България 
беше осъдена за сегрегация и дискриминация 
на децата със специални потребности и ув-
реждания от Европейския комитет по соци-
ални права, който даде предписания на Бъл-
гария в 11 пункта, от които частично бяха 
изпълнени 4, и намери, че в България „специ-
алните деца нито имат достъп до образова-
ние, нито имат право да избират училищата, 
в които да учат”, както и че „финансовите 
затруднения на България, не могат да слу-
жат за извинение на факта, че децата със 
специални потребности в България, не се 
ползват от правото си на образование.”

Към момента България нарушава чл. 52 от 
Конституцията на страната, според кой-
то всеки български гражданин има право на 
образование, нарушава чл. 4 от сега дейст-
ващия Закон за народната просвета, според 
който в училищата дискриминационните 
принципи са недопустими, нарушава и Наред-
ба 1 от 23 Януари 2009г. за обучението на 
деца с хронични заболявания и специални об-
разователни потребности, според която към 
специално училище се насочва дете, едва 
след като са изчерпани всички възможности 
за интеграцията му в масово.
Символичната социална подкрепа в Бълга-
рия не дава право на избор на българските 
майки на деца с аутизъм дали да упражняват 
професията си или да са личен асистент 
на детето си, което се нуждае от 24 часов 
придружител, който да бъде продължението 
на ръцете му, на устата му и контрола на 
действието му. Това беше и причината, по-
ради която 7 годишния аутист Веско, пове-

България трябва да даде шанс       
рен на дневните грижи на прадядо си, докато 
родителите му работят, беше намерен на 1 
Юни– денят на детето, удавен във водите 
на Искърското дефиле– мястото където се 
оттичат фекалните води на София и сим-
волично – мястото, където Държавата ни 
е поставила децата с аутизъм и специални 
нужди в България.
Кампанията „Майки и приятели на деца– 
аутисти”, цели чрез повишаване информи-
раността на българското общество, да 
постигне въвеждане на добри европейски и 
световни практики  в няколко насоки. Да се 
открият специалности във висшите учили-
ща, които да подготвят кадри за работа с 
аутистични деца. За  най-важните терапии 
за деца с аутизъм у нас няма нито един тера-
певт– Ранна поведенческа терапия за дете 
с аутизъм ABA терапията-Applied Behavior 
Analysis (ABA), изграждаща мотивация у де-
тето, няма нито един специалист; Picture 
Exchange Communication System (PECS) тера-
пия за невербални деца, изграждаща мотива-
ция за комуникация с помощта на картинки, 
има двама специалисти у нас, обучавали се в 
чужбина на собствени разноски; Окюпейшъ-
нъл терапията– обучаваща децата да функ-
ционират, няма нито един специалист у нас, 
Сензорна терапия, работеща върху синхри-
низацията на работа на двете мозъчни полу-
кълба, няма нито един специалист; За Teach 
Programme терапията, създадена за изграж-
дане на обучителни навици у деца с аутизъм, 
у нас няма нито един специалист. Има пред-
ложение сега съществуващите специални 
педагози, логопеди и психолози към училища-
та да преминават периодично обучение със 
специалисти от чужбина –  минимум веднъж 
на тримесечие.
Една от целите на Фондация „Стъпка за 
невидимите деца на България” е създава-
нето на Социално-здравен фонд по модел 
на Здравната каса, който след индивидуал-
на оценка на конкретните нужди да дава 
направление за логопед и психолог (ресур-
сите, с които България разполага към мо-



61

мента) и децата да посещават по 20 или 
25 часа месечно логопед и психолог, с на-
правление, което се заплаща от създаде-
ния Социално-здравен фонд. Това се налага, 
защото цената на един 35 минутен час при 
логопед е 30лв., толкова е и при психолог, 
а децата се нуждаят от ежедневна рабо-
та. Родителите, които могат да си позво-
лят тези разходи, са единици в България, а 
тези, които си го позоляват, са поставени 
в неравностойно положение спрямо хората 
с техния социален и обществен статус, 
т. е. те позволяват жизнено– важните 
терапии на детето си, лишавайки се от 
стандарта, който имат техните колеги и 
хората с техния социален статус, което 
ги дискриминира и изолира от общество-
то. Всички останали деца с аутизъм – над 
97% в България, са лишени от всякаква пси-
хологична и социална подкрепа.

Според Фондацията има нужда от спешни 
образователни и социални реформи. Месеч-
ната добавка за деца, съгласно чл. 8Д от За-
кона за семейните помощи за деца, която е в 
размер на 70 на сто от минималната работ-
на заплата и се полага на родители за  деца 
с трайни увреждания до 18-годишна възраст 
и до завършване на средното образование, да 
се коригира на 3-кратния размер на минимал-
ната работна заплата за страната. Интег-
рационните надбавки, съгласно чл. чл. 25, 26, 
27 и 29 от Правилника за прилагане закона ин-
теграция на хората с увреждания– за транс-
портни услуги, информационни, обучение и 
диетично хранене, да се коригират от – 15 
на 100 от минимално гарантирания доход на 
4-кратния размер на минимално гарантира-
ния доход за страната. Има необходимост и 
от изграждане на приоритетна ос на услуга-
та „Личен асистент” за деца със специални 
нужди до 18 год.възраст по проекта „Соци-
ална услуга за качествен живот” с цел оси-
гуряване на независим живот на децата със 
специални нужди и техните семейства. За 
родители на деца със специални нужди да се 

                                      на различните

създаде регламент за пенсиониране, на база 
годините, през които родителят се е грижил 
за детето си, т.е. тези години да му се бро-
ят за трудов стаж. 

Владислава Цолова, 
председател на Фондация 

„Стъпка за невидимите деца на 
България”

Снимки от изложбата в галерия „Руакана”
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На 2 юни беше открита съвместната без-
срочна инициатива на Фондация „Стъпка 

за невидимите деца на България“ с Арт га-
лерия „Руакана“ в подкрепа на аутистичните 
личности. Всяка първа седмица от месеца 
галерията ще излага творби на аутистични 
личности, близки и професионални художници, 
като приходите от продажбата им ще бъдат 
в помощ на семействата, отглеждащи деца 
от аутистичния спектър и за създаване на 
Фонд за терапии. Център „Св. Мина“ и Карин 
Дом – Варна предоставиха рисунки в подкрепа 
на децата от центъра и много произведения 
на деца и техни родители! Държавната аген-
ция за закрила на децата дари рисунките, по-
дарявани от деца в годините – за стартиране 
на Фонда за терапии на деца!
Инициативата беше открита от зам. минис-
тър на образованието Милена Дамянова. При-
състваха личности от много широк кръг орга-
низации, клиники и държавни служители, които 
проявиха готовност за съвместна работа в 
помощ на аутистичните личности:  Ирена 
Соколова – член на комисията по образование 
в Народното събрание и психолог, кметът на 
община „Триадица“, Евтим Евтимов, който орга-
низира благотворителна инициатива на 10 Юни 
за реално стартиране на фонда за терапии на 
деца; специалисти от клиниката „Св. Никола“ – 
Светла Стайкова, д-р Десислава Иванова и д-р 
Анка Бистриан; представители на Кабинета 
на Омбудсмана – Юлия Касалийска – Началник 
отдел „Образование“, заместник-изпълнител-
ния директор на Агенцията за социално подпо-
магане Даринка Янкова, членове на Комисията 
по образование в Народното събрание, Татяна 
Предова – председател на работната група 
за Стандарта за включващо обучение; Анет 
Маринова; Екатерина Щерева от СУ, с изклю-
чителната подкрепа на която от септември 
се открива специалност в СУ – в следдиплом-
на квалификация „Пракатики за работа с деца 
от аутистичния спектър“. Още от самото 
начало на кампаниите за информираност на об-
ществото относно проблемите на аутистич-
ните личности, в подкрепа застана и „Рефан”, 
които дариха 100 свещи за създаването на Фон-
да за терапии на деца и раздадоха подаръци на 
присъстващите.

„Когато за пръв път чух от моята 
приятелка Лидия за аутизъм, за хора, 
живеещи с друго възприятие за света и 
с други възможности, бях малко смутена. 
Не че не се срещаме с такива хора в 
ежедневието си, но се разминаваме с тях 
тихо и анонимно. Сега тя търси път към 
тях; път, изграден от разбиране, доверие 
и топлота. Очакваше и от мен да направя 
нещо добро в това „пътуване”. Можех ли да 
направя място за тези „близки непознати” 
в моя живот? Решихме да поканим в галерия 
„Руакана” онези от тях, които се занимават 
с изкуство, и да ги представим. Всъщност, 
не знаех кого каня, нито какво ще се получи, 
но някак си съзнавах, че така трябва. 
Тревожността ми се стопи още с първата 
среща. Бях очарована от художествената 
фотография на едно момче от Силистра. 
Наистина имаше странен поглед към 
света. Но каква по-голяма радост за един 
галерист, та нали за такива открития си 
мечтаем цял живот! След него се появиха 
и други, и други… Вече не ставаше въпрос 
да подкрепяме някого от съчувствие и 
състрадание. Тези хора заставаха редом 
с всички останали, с достойнство и 
талант. Внесоха в галерията своята 
цветна жизненост и решимост да БЪДАТ. 
Въпреки всичко. Или именно заради това. 
Ще продължим и занапред заедно в това 
пътуване”.

Искра Власева,
собственик 

на галерия 
„Руакана”
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През 2009г. в Лондон стартира кампания 
в световен мащаб „Майки на деца-аути-

сти – трябва да чуете за децата ни”. Тя пре-
мина през Обединеното кралство, Америка, 
Нова Зенландия, Дубай, Южна Африка и цели да 
постигне по-високо качество на живот на ау-
тистичните личности и техните семейства 
чрез повишаване нивото на информираност на 
обществото относно състоянието „аутизъм”. 
В България е създадена Фондация „Стъпка за 
невидимите деца на България”, която чрез 
проекта „Майки и приятели на деца-аутисти – 
трябва да чуете за нашите деца”, се стреми 
да обърне вниманието на обществото към 
проблемите на аутистичните личности. Кам-
панията стартира с фотосесия на 14 и 15 сеп-
тември 2010г. – първият учебен ден, когато 15 
майки на деца с аутизъм бяха снимани заедно 
с известни български личности – Ники Кънчев, 
Део, Гала, Ани Пападополу, София, Елена Йонче-
ва, Графа, Дидо от Д2, Марта Вачкова, Камен 
Воденичаров, които носят на тениските си 
световното лого на аутизма и станаха съпри-
частни на болката и страданието на аутис-
тичните личности и техните семейства. Фо-
тосите сега са изложени на огромни билбордо-
ве в София и имат за цел да обърнат погледа 
на обществото към приемането на хората с 
аутизъм, техния различен начин на мислене, 
както и да напомнят за бързорастящия брой 
деца, носещи в себе си повече аутизъм от нор-
мата и имащи нужда от протегната ръка. 

Снимки от изложбата в галерия „Руакана”
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наете ли, че една нищожна случка или 
дори само една дума може да проме-
ни живота на човека? Или да му даде 

отговор на неразрешими въпроси, променяй-
ки вълшебно начина, по който той възприема 
света? Това се случи наскоро и с мен. 

...Чаках на опашка в мъничка бакалия, където 
между рафтовете и касите с бирени шише-
та мъчно можеха да се поберат двама-три-
ма. А бяхме повече. Всички гледахме  мрачно 
и тъпо, с оня унил, безизразен поглед на чо-
века, който се чуди защо още живее. Мрачен 
и унил бях и аз. Зад тезгяха стоеше жена на 
неопределена възраст, слаба, повехнала, с 
торбички под очите. Беше облечена съвсем 
бедно, личеше, че е претоварена и уморена; 
в полумрака на бакалничката сивото є лице 
изглеждаше безкръвно като на старица. От 
всички нас само тя се усмихваше. 

Усмивката ту изчезваше, ту осветяваше пак 
лицето є; в тези мигове то ставаше топло и 
благо. Очите є заискряваха с някаква необик-
новена светлина. Вместо да поеме небрежно 
парите и да хвърли презрително хляба или 
биреното шише в ръцете на купувача, както 
се полага на нормална софийска продавачка, 
тя се суетеше около него с такова внима-
ние, сякаш той є беше роден син или брат. 
Обясняваше, съветваше, препоръчваше едни 
свои стоки и предупреждаваше срещу други. 
Ако купувачът се колебаеше, потънал в уни-
ние, сякаш чудейки се защо изобщо се е родил 
на света и какво, по дяволите, прави тук, тя 
го чакаше търпеливо с милата си майчинска 
усмивка. Така постъпи и с мен.

Когато излязох от бакалничката, усетих 
някаква промяна в себе си. Целият мрак от 
душата ми беше изчезнал. Внезапно забеля-
зах топлия майски ден, слънцето, светлина-
та, чух птиците, които чуруликаха с такъв 
безпределен копнеж и страст, сякаш бе пър-
вият ден от сътворението на света. Хора-
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та, които досега ми бяха изглеждали от-
вратителни и грозни, изведнъж станаха 
красиви като млади принцове, – свежи, 
девственочисти Адамовци и Еви, излезли 
току-що от ръцете на Твореца. 

Усещах някакво приятно гъделичкане 
в гърдите си. Откъде, защо бе тази 
странна промяна? Не можех да разбера. 
Чудех се на себе си. И тогава изведнъж 
се сетих. Да! Думата. 

Само една дума. Продавачката ме нарече 
„слънчице“. Или може би „гълъбче“, „мили-
чък“... нещо от този род. Не помня точно. 
Всъщност няма и значение. Важното е, 
че беше много приятно. Абе аз си знам, 
че съм слънчице и миличък, но съвсем 
друго е да ти го каже непознат човек... 
И тогава разбрах, че това е нещо, което 
ми се случва за пръв път от много, много 
години. 

Тази непринудена доброта, топлина 
между хората – тя все още витаеше по 
времето на моето детство... И както 
някога вкусът на една курабийка възкре-
сил за Марсел Пруст света на неговото 
минало, така и в мен внезапно възкръс-
наха отдавна забравени неща. Тогава, в 
детските ми години, небето беше по-си-
ньо, слънцето по-ярко, тревата по-зеле-
на. Светът беше по-тайнствен, по-бо-
жествен. В парка до нас бродеха елени, а 
нощем – духове и нимфи. От пластилин и 
водни бои можех да създавам каквото си 
поискам – бях истински чудотворец, съ-
щински малък бог. Излишно е да казвам, 
че и човешките същества, между които 
растях, бяха съвсем други. 

Стоях като вцепенен посред тълпата 
от минувачи и се усмихвах. Може би те 
се блъскаха в мен и ме зяпаха или ме 
ругаеха, но аз не забелязвах нищо. Да... 
Слънчице... 
  

МРАКЪТ

...Всъщност нямах кой знае какви причини 
да се радвам.

Сутринта на същия ден бях прочел във 
вестника интервю с известен наш инте-
лектуалец. То бе озаглавено така: „Мрак“. 
От време на време такива текстове се 
появяват в печата; най-често това са 
беседи с поети, писатели, художници, 
професори по литература. Някаква без-
пределна мъка лъха от тях. Културните 
хора в тази страна, чийто брой става все 
по-малък, изстенват с вой болката на ду-
шата си. Мрак! Живеем в свят, който се 
руши. Страна и народ, които бавно заги-
ват. Епоха – бунище на човешката исто-
рия. Злото тържествува. Доброто пропа-
да. Честните хора са излишни. Добрите 
са неудачници, loosers. Просперират само 
мутри, мафиоти, ченгета, крадци. Държа-
вата е разядена от корупция до основите. 
Партиите са просто комерсиални струк-
тури, всяко ново правителство идва на 
власт, за да се налапа. Отвсякъде – чалга, 
бездуховност, агресивна псевдокултура, 
жива порнография. Всички стойности са 
загубени, всички ориентири – изчезнали в 
тъмнината. „Всички се отклониха, стана-
ха еднакво покварени; няма кой да прави 
добро, няма ни един“ (Пс. 52:4).  

А най-ужасно е чувството за пълно без-
силие. Убийствено усещане. И аз съм го 
изпитвал. Ти можеш да говориш, да кре-
щиш за тези неща – имаш пълната свобо-
да, да, – но все едно, че го правиш насън. 
Ужасно е да знаеш, че нищо не зависи от 
теб. Ужасно е да се усещаш като червей, 
смазан под ботуша на живота. Знаеш, че 
си прав, но твоята истина, твоята пра-
вота не са нужни никому. Само тровиш 
душата си с тях. 
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Не се тревожи! – казваше сякаш Продавач-
ката на бира. Бог е с теб! Душата е всемо-
гъща. Ти създаваш всеки ден света, когато 
се будиш сутрин. Всичко зависи от теб, 
сине Божий, подобие Божие. Ако си мрачен и 
зъл, и светът ще е зъл; ако си чист, и све-
тът ще е златен, красив, добър. Праведни-
кът вече живее в рая; неговата праведност 
е неговият рай! А злодеят и приживе е в ада. 

Колко нищожни са човешките страхове и 
грижи! Виж безбрежния Божи свят. Нима Бог 
е изчезнал? Нима Христос не е умрял за теб? 
От какво всъщност те е страх? Не знаеш 
ли, че си Божи великан? Не е ли душата ти 
нещо необикновено, безбрежно, велико? Ду-
шата е лъвица – казва Казандзакис – а гри-
жите са нейните въшки. Но ще настъпи час 
и лъвицата ще се изправи, ще изреве и ще 
отърси въшките от себе си!  

Това казвам днес и на теб, приятелю, който 
си толкова угрижен и озлобен. Стани и влез в 
света на красотата! И всичко ще се проме-
ни. Но ще кажеш: животът е толкова голям, а 
аз съм толкова малък! Толкова безсилен! Не се 
заблуждавай. Ти си по-голям от живота и по-
силен от света. Той е временен, ти си вечен. 
Всъщност няма такова нещо – свят. Све-
тът не съществува. Ти го създаваш всеки 
ден с това, което мислиш и правиш. 

Светът започва от нас, приятелю. Той се по-
явява наново всеки ден и всяко утро и е пра-
зен като бял лист хартия. Какво ще напишеш 
върху него? Може би някоя грозна псувня? 
Или: „В началото беше Словото“? Ще кажеш 
ли днес на своя брат-човек „слънчице“, или 
ще му викнеш: „въшко, пукни, умри“? Решавай! 
Твоят свят е в твоите ръце. 

Ще кажеш: какво да правя? Мога ли да про-
меня всичко отведнъж? – Можеш. – Откъ-
де да започна? – Сам ще напипаш пътя. Но 
хайде, от мен да мине, ще ти посоча няколко 
първи стъпки...  

С тези мисли бях започнал деня. Не твър-
дя, че ги прехвърлях всички през мозъка си, 
но те някак оставаха отзад като фон на 
всичко, с което се занимавах. Тъй човекът, 
който живее недалеч от морския бряг, 
чува шума на вълните – по-силен или по-
далечен – да приглася на всеки друг звук в 
живота му. Разбира се, тези състояния на 
духа не са постоянни, но докато си обзет 
от тях, неволно вярваш, че ще пълзиш под 
товара им чак до смъртта. С това усе-
щане кретах и аз през празните, сякаш 
безкрайни часове на този ден, както бях 
кретал с него и през много други дни.

До момента, в който срещнах Продавач-
ката на бира.  

СВЕТЛИНАТА

Заедно с бирата, която взе с усмивка от 
касата в малката си бакалия, тя сякаш ми 
подаде и някакъв тайнствен знак. Мислех 
над него и се чудех какво е това.

Какво всъщност се беше случило? Какво от 
това, че някой те се е отнесъл мило с теб и 
те е нарекъл „слънчице“? Нима нещо в живота 
ти се е променило? Не. Тогава защо бе това 
чувство на радост и обнова на целия живот? 

Вървях по улиците и се радвах. Вече раз-
бирах смисъла на посланието. То не беше 
дошло отвън; идваше от самия мен. „Слън-
чице“ – това значеше: всичко е наред. Жи-
вотът е красив. Нито едно от хубавите 
неща, които обичаш, не са изчезнали; те 
просто са слезли под повърхността. Но 
ето че ти намигат и ти дават знак за 
себе си. Ако искаш, можеш да заживееш 
веднага в техния свят – света на красо-
тата, света на нежността. Ако искаш, 
остани в онази грозна вселена, която си 
създал сам със своя страх, притеснение, 
омраза. Избирай. Всичко зависи само от 
теб.
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ТОВА Е ТОЛКОВА ЛЕСНО

Започни с примера на Продавачката на 
бира. Старай се да казваш на всекиго думи 
на симпатия и любов. „На всекиго“ значи и 
на непознати, с които те сблъсква живо-
тът.  Нека това да ти е Първото правило. 
Разбира се, трудно е да кажеш „слънчице“ 
на човека, с когото само сте се разминали 
на улицата; но на всеки, с когото ти се е 
случило да завържеш макар и съвсем фор-
мален разговор – келнера, продавачката, 
клиента, чиновника, чистачката – винаги 
можеш да кажеш нещо от този род. Оста-
вям избора на думите на теб. Но започни 
поне с думите „миличък“, „миличка“ – при-

дружени с топла, човешка усмивка. Търси 
поводи, за да заговаряш хората. Винаги се 
усмихвай. Гледай човека право в очите. Ако 
можеш, погали го лекичко по ръката или ра-
мото; физическият допир предава топлина. 
Не се отнасяй формално към това, влагай 
цялата си душа. Така обикновените форми 
на учтивостта ще станат за теб чудесна 
духовна школа. Ще изпитваш радост и удо-
волствие всеки ден.

Правило Второ – старай се да говориш с чо-
века за това, което го вълнува и което му е 
интересно. Интересувай се искрено от него. 
Винаги благодари и благославяй. Не пропус-
кай случай да кажеш: „Бог да те благослови“. 
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ангели; защото гладен бях, и не Ми дадохте 
да ям; жаден бях, и не Ме напоихте; стран-
ник бях, и не Ме прибрахте; гол бях, и не Ме 
облякохте; болен и в тъмница, и не Ме спо-
ходихте. 

Тогава и те ще Му отговорят и ще кажат: 
Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, 
или странник, или гол, или болен, или в тъмни-
ца, и не Ти послужихме? Тогава ще им отго-
вори и каже: истина ви казвам: доколкото не 
сте сторили това на едного от тия най-мал-
ките, и Мене не сте го сторили. И тия ще 
отидат във вечна мъка, а праведниците – в 
живот вечен“ (Мат. 25:34-46).

Разбираш ли? Бог ти го заповядва! Е да, труд-
но е да изпълниш веднага всичко. – В такъв 
случай започни с нещо по-скромно. Първо пра-
вило: отдели няколко процента от месечния 
си доход за милостиня и помощ. Нека това да 
ти бъде като данък, с който се самооблагаш 
доброволно, – облагаш всичко, което придо-
биваш като материално благо в този живот, 
както навремето предците ни са плащали 
десятък или както мюсюлманите плащат 
зекят. Само че ти го плащаш директно на 
Бога – разбираш, нали? Бъди ревностен в 
тази служба и не я занемарявай. Когато ядеш, 
пиеш, караш кола, почиваш на море, купуваш 
къща, първото, което трябва да помислиш, е: 
платил ли съм от това Божи данък? Отвори 
гардероба си с хубавите дрехи: платен ли е 
Божият данък от тях? Ако не, вземи част от 
тях и ги дай на бедните. Свикни да мислиш 
винаги за това. Божият данък може да се 
изплати на всеки човек, който е в беда или 
нужда. Правило Второ: никога не отказвай на 
човек, който те моли за помощ. Винаги давай 
и на просещия милостиня. И не символични 
суми, а толкова, колкото ще му стигне поне 
за обяд или вечеря. Когато даваш на някой 
клетник, не си криви лицето, сякаш той ти е 
бръкнал в черния дроб; направи го с поклон и 
топло: „Бог да те благослови!“ В края на кра-
ищата този човек е най-големият ти благо-

Можеш да благославяш и наум, ако нямаш 
друга възможност. Упражнявай се в това. 
Ако поднасяш храна някому, непременно му 
пожелай от сърце: „Да ви е сладко!“ Помисли 
само колко приятно би било да ти кажат 
това! Тогава какво ти пречи да започнеш 
пръв? Един човек ще увлече с примера си 
десет; десет души ще увлекат хиляда. Ако 
се появи движение за всеобща приветли-
вост, народният живот ще се преобрази. 
Всички ще се родим отново, повярвай ми.

БОЖИЯТ ДАНЪК

Но, разбира се, християнинът не може да 
се ограничава само с благословии и ус-
мивки. Има един текст от Евангелието, 
което искам да напишеш с големи букви и 
да го туриш  над леглото си, над бюрото 
си – навсякъде. Запиши го също и в теф-
терчето си и го препрочитай всеки ден:

“Тогава Царят ще каже на ония, които 
са от дясната Му страна: дойдете вие, 
благословените на Отца Ми, наследете 
царството, приготвено вам от създание 
мира; защото гладен бях, и Ми дадохте да 
ям; жаден бях, и Ме напоихте; странник 
бях, и Ме прибрахте; гол бях, и Ме облякох-
те; болен бях, и Ме посетихте; в тъмница 
бях, и Ме споходихте. 

Тогава праведниците ще Му отговорят и 
ще кажат: Господи, кога Те видяхме гла-
ден, и нахранихме, или жаден, и напоихме? 
Кога Те видяхме странник, и прибрахме, 
или гол, и облякохме? Кога Те видяхме 
болен, или в тъмница, и Те споходихме? 
А Царят ще им отговори и каже: истина 
ви казвам: доколкото сте сторили това 
на едного от тия Мои най-малки братя, 
Мене сте го сторили.

Тогава ще каже и на ония, които са от лява 
страна: идете от Мене, проклети, в огън 
вечний, приготвен за дявола и неговите 
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детел: срещу някакви си нищожни грошове 
той те вкарва в Царството Небесно. Бла-
годари му и го благослови!

ДА ТИ СЕ ВРЪЩА СТОКРАТНО

И Бог ще ти върне това, което си дал, 
стократно. Искам да чуеш нещо, което ми 
разказа наскоро един човек. 

„Прибирах се една вечер вкъщи – не от ра-
бота, а от търсене на работа. Бях безраз-
ботен, живеех под наем. У дома ме чакаше 
жена ми и двете ми деца. Бях капнал от 
изминалия тежък, безрезултатен ден. Ко-
гато слизах на спирката в нашия квартал, 
видях една окъсана, дрипава старица да 
говори нещо на хората, които не є обръ-
щаха никакво внимание. Не просеше ми-
лостиня, просто се доближаваше до всеки 
и молеше нещо. Стигна и до мен. „Помог-
ни ми, чедо, нямам пари за хляб“, каза тя 
със слаб, треперещ глас. Стана ми много 
мъчно. Изведнъж бръкнах в джоба си и є 
дадох последните пари, които имах – една 
двулевка. Не знаех дори какво ще ядем със 
семейството ми тази вечер.

Старицата се разрида. „Господ да те поживи, 
чедо“, нареждаше тя. „Ти си първият, който 
ми даде нещо. Да ти се връща стократно, 
стократно...“

На следващия ден тичах отново по обяви за 
работа. Вървях по улицата, угрижен и мрачен, 
когато един добре облечен човек се доближи 
бързо до мен и ми подаде някакъв плик. „Това 
е лично послание от Бога за вас“, каза лю-
безно той. Поех машинално плика. Вървях и го 
мачках в ръцете си. Случвало се е и друг път 
да ми бутат листовки и пликове на улицата; 
мислех, че това е поредното „послание“ от 
някоя протестантска секта. Видях наблизо 
кофа за боклук и тръгнах към нея, за да из-
хвърля плика. Чувствах се толкова смазан от 
мисли и грижи, че дори не ми се искаше да го 
отварям и да чета религиозните глупости, 
които съдържаше. Вече го пусках в кофата, 
когато някакъв остатък от обичайното ми 
любопитство надделя. „Я да хвърля поне един 
поглед“, казах си аз в последния момент. От-
ворих плика. В него нямаше нищо друго освен 
две столевови банкноти“.
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Човекът, който дори не е християнин, при-
знава и сам, че няма друго обяснение освен 
това – че благословията на старицата на-
истина се е сбъднала и Ангел Божи му е 
върнал милостинята стократно. Какво пък, 
вземи си поука и внимавай с хората, които 
срещаш на улицата. Винаги съм казвал, че 
Ангелите крачат между нас. 

ЕДНА БУЧКА ПОВЕЧЕ

Всяка честна и почтена работа е угодна Богу. 
По-добре да си чистач или хамалин, отколко-
то милионер с нечисти, вонящи на измама 
пари. Ако си търговец или продавач, старай 
се да даваш винаги малко повече срещу пари-
те, които си получил. Това е правилото „една 
бучка повече“. И Господ ще благослови твоя 
труд. Ето какво пише в едно свое писмо до 
някакъв бакалин св. Николай Сръбски.  

„Нашият Спасител е казал: „С каквато мярка 
мерите, с такава ще ви се отмери“ (Мат. 
7:2). И ти, със своя личен опит, свидетелст-
ваш, че тези думи са свети и истинни. 

Момчетата, които си наемал на работа в 
твоя магазин, едно след друго започвали да 
те крадат. Уволнявал си ги и си ги сменял 
с нови. Взимал си момчета с най-добри пре-
поръки за честност и съвестност, но и те 
се оказвали крадливи. Това понякога те вбе-
сявало, понякога те довеждало до отчаяние. 
Непрестанно си се оплаквал на своите прия-
тели от чаршията, но никой не могъл да ти 
даде съвет. Обикновено ти казвали: „Какво 
да се прави, такъв е светът днес”. Накрая 
Бог ти изпратил истински съветник.

В града пристигнали руски монаси, събиращи 
помощи за своя манастир. Една сутрин влез-
ли и в твоя магазин. Дълго си разговарял с 
тях. Накрая си се оплакал от своите работ-
ници. Докато си се жалвал, един стар монах 
те гледал внимателно право в лицето  и мъл-
чал. Когато  си завършил жалостивата си 
тирада, старецът казал: „Има лек за това!” – 
Как? Къде? – „В самия теб – отговорил ста-

рецът. – Отсега нататък внимавай как сам 
ти отмерваш стоката на своите клиенти. 
Препълвай мярката, винаги я препълвай! И 
кражбите ще престанат”.

Гръм от ясно небе! Никой преди това дори не 
бил ти намеквал, че те крадат, защото и ти 
крадеш. Ти си крал от купувачите чрез не-
точната мярка, затова и наетите от теб 
продавачи са крали от теб. Веднага си запо-
чнал да правиш точно обратното. Препълвал 
си мярката на всекиго. Няколко бучки захар 
повече, няколко зърна кафе или ориз, или ня-
какви други продукти. Точно както постъп-
вали старите търговци. От този момент 
кражбите в твоя магазин престанали. Съ-
щите момчета, които по-рано те крадели, 
сега са при теб вече няколко години. Всички 
работят честно и никой не краде. Търговия-
та ти  потръгнала. От онзи момент, кога-
то старият духовник ти отворил очите, за 
да познаеш истината, ти просто чувстваш 
Божията благословия върху себе си. И сега 
като някакъв евангелски проповедник, учиш 
цялата търговска улица. Вместо да търсиш 
съвети, сам съветваш другите. А на стена-
та в  твоята бакалница си поставил дъска, 
на която с едри букви е написано: С каквато 
мярка мерите, с такава ще ви се отмери.

Бог да те поживи и благослови!“ 

ДЕНЯТ НА ДЕТЕТО

Веднъж, когато бях учител, едно момиче ми 
честити Деня на детето. (Беше 1 юни). 
Учудих се. „Та аз не съм дете“, отвърнах аз. 
„Защо ми го честитиш?“ – Тя се усмихна 
широко. „Всички сме Божии деца, господине!“ 
Запомних това за цял живот.
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Книгата „Християнска етика” на 

проф. Георгиос Мандзаридис 

предлага на съвременния 

читател една отговорна 

позиция към най-актуалните 

екзистенциални, етически и 

социални проблеми. Това е подвиг 

на отговорното следване на 

отците, който прави възможно 

преоткриването на идентичността 

на православната християнска 

етика и богословското 

осмисляне на всички хоризонти 

на човешкото съществуване и 

етос – от тайната на човешката 

личност, до проблемите на 

биоетиката и екоетиката. Основен 

принцип на светоотеческото 

богословие е, че църковната 

истина за човека се открива в 

тайната на Богочовека Христос, а 

автентичният живот в Христос е 

възможен само като благодатен 

подвиг в светотайнствения опит 

на Неговото Богочовешко Тяло – 

Църквата. Проф. Мандзаридис 

поставя този жизнен принцип 

като рамка и контекст на 

всяко богословско мислене 

за антропологията и етиката и 

затова неговата „Християнска 

етика” остава мярка и критерий за 

автентично богословстване.
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shop.pravoslavie.bg 
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