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Нашите деца – 
какво става с тях? 

Моето поколение (около четиридесетгодишни-

те) гледа към тях с любов, но и със страх. Защо-

то между тяхното и нашето минало е изорана 

дълбока бразда. От едната страна са филиите 

с лютеница, намазани набързо от майките ни и 

погълнати трескаво посред наситения с игри и 

лудории ден, от другата са екраните на компю-
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трите, осветяващи бледите лица на днешните малчугани. 

Какви хора ще станат те, какви спомени ще имат, и най-

важното – ще успее ли светът, и ние, да им предаде усет 

към живота, понятия за щастие, морал и ценности?

Какво се случва в семейството и в училището; какво 

донесе свободата на най-малките; и имаме ли свобода, 

всъщност? Чалгата като философия на живота – що за 

личности се оформят пред очите ни под нейното везде-

също „оп-са”?

Отговорите са някъде в нас; много повече в нас, откол-

кото в децата. Децата, са бял лист хартия, върху който 

пишем собствените си думи и рисуваме собствените си 

образи. „Образ” е и коренът на думата „образование”… 

Някъде между носталгията по собственото ни детство, 

и безпокойството, което ни обхваща като стихия, като 

гледаме преждевременно „порасналите” дечица с пове-

дение на уличници и балкански мафиоти, някъде около 

потреса след поредното убийство, насилие или издева-

телство, чиито главни герои са 12-15 годишни – някъде 

там, има отговори. Отговори на болката, на въпросите, 

на недоумението и на драмата от тази наша несъвмести-

мост със собствените ни деца.

Да ги търсим.
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ÈÌÀÌÅ 
ËÈ 
ÂÐÚÇÊÀ

Не кризата, не просто бедността и лошото наследство представля-
ват тъжната равносметка на отминалите двайсетина години сво-
бодно падане на България. Онова, в което сме превърнали децата си, е 
правилната причина за отчаяние...
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„Имаме ли връзка със теб с-е-е-га или се 
разпадна внезапно тя...” – извива риторич-
ния си въпрос фолк дивата.

„Имаме ли връзка със теб с-е-е-га”– при-
пява, припява, припява девойчето. Ръце-
те му са лакирани многообразно – в сми-
съл че всеки нокът „за свой крак”, в случая 
цвят. Широки къси панталони. Няколко 
различни презрамки на топа, който от-
крива сръчно измайсторен с помощта на 
подплънки и ластици бюст. Има време за 
силикона, има и пари, само трябва да се 
почака, защото пластичните операции се 
обезсмислят от растежа.

Девойчето е на тринайсет. От заможно се-
мейство, или поне така казва. Отличничка 
е в училище и за награда на красотата и 
ума си ще учи в чужбина. Като много млади 
надежди на позамогналите се бащи; като 
много издънки от знатни родове на ново-
излюпената бизнес класа в България. 

Девойчето не знае езици, макар че се пред-
полага да знае, понеже е учило в такова 
училище. Отлично е учило. Дори сега учи. 
Срича, когато го карат да чете, мълчи, ко-
гато го питат. Тежко и агресивно мълчание. 
Агресията е стихията, в която детето плува 
като русалка. Недетски, остър, хлъзгав по-
глед посреща всеки неканен посетител на 
неговото лично пространство. А неканени 
са всички околни.

Девойчето мрази. Хората са тъпи и за-
дръстени. Учителите са жалки. Учили-
щето – „баси тъпото”. А тя е „готина, го-
тина, готина”...  С други думи – пубертет. 
Леденото сърце се стопля единствено 
от звуците на любимата музика и при-
съствието на противния пол. Именно 

Илиана Александрова
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млади мъже, не момченцата от шести 
клас, се оказват неподминат обект на 
желанията ѝ. И вихърът на кръшните 
мелодии бързо отнася тринайсетго-
дишните задръжки. Тя е готова не само 
да върти ханш в подходящия ритъм, 
ами и да свали неочаквано и ненужно 
някоя част от тоалета си... просто така, 
за впечатление. 

Тази тъжна гледка наблюдавам слу-
чайно, съвсем отблизо и малко при-
страстно. Но знам, че за съжаление тя 
не се отличава от много други. От тези 
пред детските дискотеки например: 
на полупияни, полуголи и натежали от 
грим момичета; на странни, физически 
и психически безформени  момчета. 
Погледнати отблизо, те извикват сму-
щение, дори страх. 

Питам се какво става, макар че знам. 
Защо става така –  и това го знам. Стра-
хувам се да попитам друго – какво да 
се прави. Защото знам, че този въпрос 
има много труден отговор. Ако изоб-
щко има отговор. Какво е решението 
на уравнение, в което хора без пари, 
без образование, без култура и без 
надежда правят държава, в която не 
искат да живеят? А щом са останали 
да живеят все пак, поради безизхо-
дица или липса на житейски реали-
зъм, посветили са се да отмъщават на 
всички за страданието, които този из-
бор им причинява ежеминутно.

„Имаме ли връзка със теб с-е-е-га”... 
Няма значение, че нямаме връзка. Ня-
ма значение, че няма държава. Няма 
значение, че живее в общество, из-
ползвано просто да наторява парите 

на поокаляната бизнес класа на една 
неосъществила се държава... Това де-
войче ще оцелее. Защото вече знае 
какво търси и как да го постигне. За 
смисъла на живота е чуло от своите ку-
мирки; от Малина, Калина, и всякакви 
други „-лини”. Научило е и как да го по-
стига. Тези просперирали жени ясно са 
казали и показали какво е добре да се 
направи. Като начало – да си сложиш 
силиконов бюст и екстеншъни, да си 
направиш една две корекции и да си 
намериш един мъж на място. Тоя мъж 
ще ти купи джип и ще те вземе да жи-
вееш при него. И после ще ходиш на 
фризьор, на козметик и в МОЛ-а спо-
койно, без да си броиш стотинките ка-
то някоя селянка. С други думи, както 
пее една от най-преуспелите:

Мъжете всичко искат! 
Щом си шик, ще се натискат! 

Девойчето знае нещо повече даже от 
фолк дивите: че по-добре се получава, 
ако си завършила все пак някакво обра-
зованиеу. Защото тогава ще станеш нещо 
повече от проста държанка. Мъжът ще те 
сложи да му ръководиш някой бизнес: я 
на фирма ще те направи управител, я на 
банка. В краен случай ще ти купи бутиче. 
А ако си по-разтропана и можеш да вър-
жеш два лафа, може даже и в политиката 
да те пробва. Но знае се, че трябва да си 
мацка, за да стигнеш толкова нагоре; не 
някоя селска пръчка, както казахме вече.

Не кризата, не просто бедността и лошо-
то наследство представляват тъжната 
равносметка на отминалите двайсети-



на години свободно падане на България. 
Онова, в което сме превърнали децата 
си, е правилната причина за отчаяние, 
ако трябва да се търси непременно една 
причина.  Децата, свежият цвят на всяко 
общество, в който полагаме  надежди-
те си за нови и здрави плодове, у нас са 
остарели на тринайсет години. Те повече 
нито искат да бъдат деца, нито могат да 
избират какви да бъдат. В душите им вече 
е отпечатен кривият образ на света, кой-
то сме създали за тях. 

В него българското училище е отживе-
лица, поддържана от хора без друг из-
ход. Хора, чийто деликатен труд нито се 
оценява, нито контролира по ясни кри-
терии;  и по тази причина – поредните, 
които отмъщават на обществото, в лице-
то на най-крехките му представители, за 
това, че не им е дало шанс за достоен жи-
вот и реализация. Повечето от тези хора 
за децата са просто „лузъри”.

В него навсякъде те заобикалят говоре-
щите глави на политиците, които стават 
все по– непридирчиви към стила и лек-
сиката, все по-арогантно лъжливи, все 
по-цинични.

В него интелектуалците са или дискреди-
тирани фигури от близкото минало, или 
шепа маниерни неудачници на днешния 
ден, които отдавна знаят, че с мислене, 
писане, рисуване, свирене или пеене ня-
ма да просъществуват в България, но се 
срамуват да правят нещо друго. И докато 
отчаяно се опитват да поддържат имиджа 
си на интелектуалци, забравят да правят и 
това, първото.

В него Църквата е образ от медиите, ня-
къде между кукерите и екстрасенсите; 
общество на разхайтени попове и сино-
дални старци, които за разлика от „фео-
далните старци” от БАН нямат авторитет, 
който да са загубили. Имат само навика 
да мълчат като ги питат, за да накарат 
хората да се засрамят от незнанието си.

В него медиите са енциклопедията, Биб-
лията, въображаемият приятел и „томи-
нокърс”. Там има живот, динамика, купон 
и „яко”. Оттам се пресягат към тях всички 
наши изобретения, предназначени да 
поддържат възбудата на сетивата в степен, 
достатъчна да отклони вниманието на чо-
века от собствения му живот.  Когато чове-
кът е дете, това се постига в пъти по-бързо 
и ефективно. Често – необратимо.

В него чалгата е всепроникваща. Кънти... 
нека! Правим я ние, възрастните. Малко 
само да се развеселим, да ни размине, да 
забравим кои сме и какво ще правим утре. 
Или пък да си припомним именно това: че 
сме хора, вбити в бита, хора от пръст, кои-10
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то се нуждаят от вино, кебапчета, и една ма-
са, на която да се качи хубава жена с малко 
дрехи и много извивки. Хора на мръсните 
входове и олющените ръждясали асансьо-
ри, на евтината храна и вмирисаните паза-
ри... на злобата и омразата, на дивото жела-
ние да нараниш другия, с надеждата от това 
да намалее твоята болка. Хора без общество 
и без държава... Хора без Бог.

Децата нямат избор. Те все повече запри-
личват на нас. А не искат. И в отчаянието си 
да избягат от лъжата и бруталната агресия 
наоколо, от грозния, сив, беден български 
живот, те  скачат право в обятията на лъска-
вия, фалшив и грозен медиен образ на този 
живот. Нашият свят си играе с тях на добро 
и лошо ченге, а децата чувстват единстве-
но, че са сами. Те бягат от училище, пият и 
се дрогират, бият се и понякога се убиват. И 
ако нещо „дебне отвсякъде”, това не е спасе-
ние, както твърди българският филм. Дебне 
ги нашето, на техните родители и учители, 
отчаяние и безпътица. 

 Имаме ли връзка със теб се-ега 
или се разпадна внезапно тя...

Изглежда наистина се е разпаднала. 



ДОМАШНО ОБРАЗОВАНИЕ 
и  другии  други

  престъпни иде-и

Какво да мислим за обучението вкъщи като алтернатива на задължителното 
държавно образование? Непознато, непопулярно  и практически неприложимо 
в България, домашното училище  е една възможност на родителите наистина 
да поемат отговорност за обучението на децата си, като рискуват те да се 
окажат недостатъчно подготвени за по-високите образователни степени. 

Но и като получат правото  да имат определящо участие във възпитанието 
на децата си и формирането на техния мироглед, както и да съобразят 

начина на обучение с индивидуалните нужди и възможности на детето си. 

Вижте 
дискусията 
по темата, 
прочетена в 
blizodobebeto.com
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Василена Доткова 

От Economist научавам любопитна 
история за германско 
семейство, потърсило 

политическо убежище в САЩ 
заради желанието му да обучава 
децата си у дома, което законът в 
Германия забранява. Ситуацията 
е била толкова напечена, че е 
имало опасност социалните служби 
да им отнемат децата, и дори 
Европейският съд по правата на 
човека в Страсбург се произнася, че 

държавата е в правото си да подхожда 
по този начин, за да гарантира на децата 
достъп до образование. Американските 
власти пък преценяват, че семейството 
наистина е било застрашено в родината 
му, и удовлетворяват молбата за 

убежище. В момента децата вече могат 
спокойно да си учат у дома

В други държави в Европа домашното 
образование не е забранено, но е 
подложено на много тежки регулации. 
В Швеция например, за да обучаваш 
децата си вкъщи, трябва да се 
лицензираш всяка година, като за 
целта властите те спукват от проверки, 
обръщат дома ти и живота ти навън с 
хастара и си запазват правото да идват 
у вас по всяко време и да разговарят 

Цветелина Костова, 15 февруари 2010 11:29 

Вместо желаната тотална реформа в началното 

училище управляващите подготвят да затворят 

началните ученици целодневно, задължително 

+ задължението да влизат в образователната 

институция на все по-невръстна възраст. 

Не съм родител все още, но този въпрос ме 

интересува живо и съм убедена, че това изземане 

от семейството на задълженията (да се грижи, 

възпитава и обучава), правата (да взима 

самостоятелни решения за живота и развитието 

на детето си) в полза на институцията не е в 

полза нито на детето, нито на семейството, 

нито на обществото. 

Струва ми се, че топката се подхвърля на 

семейството единствено, когато държавата 

трябва да си измие ръцете за пропадането 
на ценностите, морала и т. н. на учениците. 

Тогава семейството е виновно, че не е 
възпитало. Само че в крайна сметка само се 

затваря един много порочен кръг.

Еми, 15 февруари 2010 17:55 
Има и хубави неща в идеята за целодневно 

обучение: родителите, които така и 
така са на работа, ще имат вариант 
за целодневно отглеждане на децата 
си – безплатен. А училищата, щат-не 

щат, ще станат едносменни при това 
положение (дано). Аз лично предвиждам 

още едно предимство: идва бейби бумът 
и в училищната система (поколението, 

което сега препълва детските градини) и 
държавата ще се види в чудо къде да сложи 
всички тези ученици. Та ако някой реши да 

си самообразова децата, може пък да не е толкова против . 
Мен ме вълнува една друга идея и искам мнението ви. В Англия, 

доколкото знам, е О’кей да си обучаваш децата у дома и има 
готови програми за това. Като европейски граждани нямаме 

ли правото да изберем децата ни да получат диплома от 
друга европейска държава? Алтернативният вариант явно е 

да следваш и двете системи – българската, колкото да минеш 
изпитите като частен ученик, и друга, нап. английската, на 
която се доверяваш. Не изключвам и варианта Unschooling, 
за който го предпочита – но аз бих заложила на утвърдена 

система.

И още един коментар по повод 
неспособността на държавата 
да осигури адекватно обучение 

и необходимостта родителите 
сами да се захващат. Струва ми 

се много сходно с домашното 
раждане – в момента, в който 

майките видяха, че държавата 
не им предоставя най-доброто 
за тях и техните деца, имаме 
вълна от съзнателно избрани 
домашни раждания. Това, от 

своя страна, със сигурност ще 
рефлектира и върху качеството 

на медицинската услуга. Вече има 
сериозен натиск върху лекарите 

и промените ще се случат, 
сигурна съм. Дано само да ги 

случим достатъчно рано, за да се 
възползват и нашите деца.
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с децата ти в твое отсъствие, за да се 
уверят,  че с тях не се злоупотребява 
физически и емоционално, че 
комуникират нормално и психическото 
им състояние е добро. В момента 
въпросът отново е на дневен ред в 
светлината на предстоящите избори и 
единствената партия, която се застъпва 
домашното образование изобщо 
да продължи да бъде разрешено, е 
Християндемократическата.

Причините за това 
нежелание на обществата в 
западноевропейските държави 

да насърчават домашното образование 
са, общо взето, очевидни.  Децата, 
които се обучават у дома, са много по-
изолирани и невидими за обществото. 
Много по-трудно е да се забележи, ако в 
семействата им има социални проблеми, 
ако са жертви на насилие, много по-
лесно могат да се индоктринират в 
религиозен фундаментализъм, да останат 
неинтегрирани членове на малцинствени 
групи и е много по-трудно да се 
проследи качеството на образованието, 
което получават. Огромното мнозинство 
от родителите, които биха предпочели 
да обучават децата си у дома, наистина 
го правят по религиозни причини. В САЩ 
има родители, които искат децата им да 
учат креационизъм вместо Дарвиновата 
теория за еволюцията, в Швеция може да 

Виж, за английската диплома 

нямаме този вариант, освен 

ако не сме там на място. В 

Англия май още нямаме това 

право свободно да работим, 

поне не и без специално 

разрешение от държавата, 

което се дава само за 

определени работни места и 

т. н. Но така или иначе няма 

вариант да живееш в една 

държава от ЕС, да плащаш 

данъци в нея, а да ползваш 

безплатно образователната 

система на друга. Виж в Швеция 

или Финландия свободно 

можеш да мигрираш и да си 

търсиш работа тука без 

разрешения и дори да не си 

намериш, пак може децата ти 

да ходят на училище тук. Но 

трябва да сте тук, на място.

vassilena, 15 февруари 2010 18:37 
Аз съм абсолютно сигурна, че промени 
ще има. А и доколкото виждам, 
има много демонстрации на воля 
от сегашното министерство на 
образованието да се съобразява 
с гражданското общество и 
общественото мнение. Те, 
промените, се случват вече, 
начинът на учене и на боравене с 
информацията толкова драстично се 
е променил, че просто няма как това 
да не рефлектира върху училището. 
Ако някой си мисли, че е възможно 
децата ни след няколко години да 
продължават да учат както ние едно 
време, според мен се е объркал нещо.
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не желаят децата им да посещават часове 
по сексуално образование, но като цяло 
често става дума за семейства, които не 
одобряват напълно светския характер на 
образованието.  Друг важен аргумент е, че 
Конвенцията на ООН за правата на детето 
(нератифицирана от САЩ, като част от 
съпротивата идва точно от организации 
за домашно образование) задължава 
държавите да осигурят на всички деца 
достъп до безплатно образование. 
Държавите се озовават в малко 
странна  ситуация, когато за осигуряването 
на това право са принудени да се борят с 
родителите на самите деца.

От друга страна, за много деца, и то далеч 

не само в България с 
нейното  закостеняло 
обществено 
образование,  ученето 
вкъщи може да бъде 
спасително.  Вместо 
да се диагностицират 
с трудности в 
ученето, дефицит 
на вниманието, 
или просто да се 
сочат с пръст като 
двойкаджии, много деца, които по-
трудно се вписват в тесните стандарти 
на образователната система, могат да 
се развият и да напреднат неимоверно 

Споделям загрижеността 
ти за състоянието на 

образованието, но нещата 
не са толкова черно-бели.

Vassilena, 18 февруари 2010 
22:02 

„Защо да се налага 
държавата да се намесва 

в един такъв случай? 
Защо да се бърка тя в 

работите на един баща, 
бил той и консервативен 

мюсюлманин?„
Защото отнема на детето 

си право, което му се 
полага. Ако аз искам да ходя 

на училище и баща ми ми 
забранява, ще се радвам 
държавата да се намеси. 

Става дума за балансиране 
между правата на 

родителите и правата 
на децата – ни повече, ни 

по-малко.

sojourner, 18 февруари 2010 
17:09 

Всяко семейство има 
право (и задължение) да 

определя как, къде и кога 
да гледа и възпитава 

децата си. Ако държавата 
иска да предостави на 

всяко дете възможност за 
безплатно образование, 

нека го направи. Но едно е 

вели, 16 февруари 2010 0:03 
Преди време бях гледала документален филм за домашното обучение във Франция. Там основно 

семействата, които го практикуваха, бяха преподаватели, и то именно в началните училища, т. е. 
такива, които добре познават системата отвътре и поради тази причина я отхвърлят. Самите деца се 
срещаха в групи за общуване с други деца, които учат у дома, целта беше да не са изолирани от контакти 

с деца на тяхната възраст.

vassilena, 18 февруари 2010 17:22 
Там е работата, че има доста случаи, в които се налага държавата да се намесва, за да спасява децата от 

родителите им. Например ако аз съм едно мюсюлманско момиче в Швеция и баща ми не иска да ме праща 
на училище, за да не разговарям с момчета, и да не ме възпитават в равноправие между половете, той 

трябва ли да има правото да ме затвори вкъщи и да ме учи на Корана? Щото такива примери има доста.

да дадеш възможност, а съвсем друго е насилствено да вкараш чуждите 

деца в твоите училища и да ги възпитаваш както на тебе ти изнася. 

Това е извращение.Сега, ако хората доброволно си дават децата на 

държавното училище, О’кей, но ако не желаят да дават децата си други 

хора да им ги възпитават и ако това наистина беше „ПРАВО на достъп 

до безплатно образование за всяко дете„, държавата трябваше да се 

отдръпне и да каже: „Ваше право. Както вие си прецените.„ В крайна 

сметка кой може да прецени по-добре: едно шестгодишно дете или 

неговите родители? Но не, имаме арестуване на родители и отделяне 

от децата им, понеже не се вписват в държавната ценностна система. 

Това е лицемерие от страна на властите. Вместо да се загрижат 

за разврата и беззаконието, на което децата стават свидетели в 

образователната система, те са се загрижили да смачкат и малкото 

загрижени родители, които искат да предпазят децата си, виждайки 

плодовете на държавното образование. С оглед на състоянието на 

подрастващите в наше време не е трудно да се види накъде отиват 
нещата. .



sojourner, 18 февруари 2010 18:07 
Защо да се налага държавата да се намесва в един такъв случай? Защо да се бърка тя в 
работите на един баща, бил той и консервативен мюсюлманин? В много отношения 

Коранът е за предпочитане пред много от идеите и ценностите, които се преподават в 
училище (плодът на които идеи виждаме в днешната действителност). Тук не говоря за 
явно нарушаване на закона от родителите (кражби, изнасилвания и прочие). Проблемът 
е, че законите в западния свят през последните десетилетия биват пренаписани, за да 

благоприятстват правителствен контрол над хората, намеса и в най-интимните дела 
на човека; почват да се въвеждат закони и правила за щяло и нещяло с цел хората да бъдат 

все по-зависими от властите. Това е то комунизъм и диктатура на една клика, която 
смята, че „целта оправдава средствата„. Същите хора, които са създали подобни закони 

за образованието са вкарвали политическите си противните в концлагери не толкова 
отдавна и са създали една система за индоктриниране на децата на нацията, уж в полза 

на тези деца, но всъщност целта е да се ограничи свободомислието на хората. Реално 
като резултат от тази политика имаме отслабване на семейството, личността и 
на обществото като цяло, защото основата е подменена. Оттук и разпадащото се 

общество около ни, в което нищо не си е на мястото. Но пък за сметка на това имаме 
държава, която контролира почти всеки аспект на живота и от която хората трябва да 

зависят дори за прехраната си. Това си е то социализмът. Не знам дали знаеш, но според 
марксистката доктрина, за да се промени курсът на развитието на една нация, трябва 

да се унищожат два процента от населението и` (обикновено 
будните и трезви хора, които биха се проявили на безчинствата на 
комунистите). Това било за добро и са го правили комунистите във 

всяка държава, където се докопали до властта.
Една от презумпциите на властите е, че те по-добре знаят от 

родителите какво е добре за децата им и съответно имат правото, 
даже задължението, да им го налагат. Все едно аз да дойда у вас и 
да претендирам да ти взема децата да ги отгледам аз, понеже аз 
съм знаел по-добре от теб как да ги гледам. Но отговорността за 
възпитанието е на родителите, не на държавата. Те да гледат с 
престъпността да се справят и да не ограничават свободата на 

хората.
Друга такава презумпция е, че хората трябва да се интегрират 
и социализират и да станат еднакви, според предписанието на 
държавата. Уж имаме свобода на вероизповедание и прочие, но 

това е само фасада за държавен терор над индивида, било то чрез 
пропаганда или насилствено.

Ако сега държавата ти определя как да възпитаваш децата си, на 
какво да ги учиш, какво да инжектираш в кръвта им и прочие, то не 
е далече времето, когато човек няма да може нищо да направи без 

разрешението и благоволението на държавата. Това ли е то свобода? 

Христо Харлов, 19 февруари 2010 3:58 
„Става дума за балансиране между правата на родителите и 

правата на децата – ни повече, ни по-малко.„ Това е основният 
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у дома, под любящата грижа на 
родител или специалист, запознат с 
индивидуалните им нужди. В момента 
образователната система в България  не 
разпознава особеностите на такива 
деца, пише им двойки във втори клас, 
поставя им етикета изоставащи още в 
началното училище, което не им дава 
особени шансове да наваксат. 

Много родители в България не са 
съгласни с взаимоотношенията 
в училище, с формализма 

на оценките, със стреса от многото 
домашни и насажданата конкуренция, 
с класифицирането на децата на „по-
глупави„ и „по-умни„ и сегрегирането им 
в различни по качество училища след 
седми клас.  Такива родители, които 
имат ясни изсквания за едно светско, 
модерно и демократично обществено 
образование, но не го получават от 
държавата, съвсем естествено се 
замислят да обучават сами децата си 
вкъщи. Особено в началните класове 
не се изискват някакви експертни 
познания, индивидуалният подход към 
детето със сигурност ще даде много 
по-добри резултати, средата ще бъде 
по-стимулираща от затъпяващата 
класна стая с три редици чинове, 
обърнати в една посока, а що се отнася 
до социалните умения, общественото 
образование и в момента не им обръща 
особено внимание, така че загубата едва 
ли ще е огромна.

Всички тези неща си ги мисля, защото 
и моето дете тази година трябва да 
започне предучилищна в България, а 
през 2011 ще е в първи клас. 

проблем – липсата на баланс; от личен опит 
мога да кажа, че са твърде много амбициозните 

майки (и баби), които с великите си идеи за 
бъдещето буквално изсмукват живота от 

децата си, за които общественото училище 
се явява спасителния елемент; немалко са 

случаите, в които благодарение на загрижените 
родители голяма част от свободното време 

на децата е заето от ред курсове, уроци и 
други „изключително полезни„ извънкласни 

мероприятия, които буквално убиват 
детството и превръщат детето в невръстно 

амбициозно зомби. Преди да започнете да 
хапете системата и да се чудите как да си 

направите кошарчица в обора, и по този 
начин да разцепите и малкото останало, 
помислете дали не е по-добре да се хванем 

за ръце и да направим системата по-добра, 
защото все пак сме общество, а не сбирщина 

от самосиндикални глутници. Образованието 
ни е зле – да, но то няма да стане по-добро, ако 
всяка майка индивидуално започне да обучава 
детето си вкъщи (може да се консултирате 
малко от Черната Библия по въпросите на 

индивидуализма); ние имаме нужда от система, 
от един цял жив организъм, а не от малки сладки 

атомчета, разпилени поотделно; и точно 
поради тази причина най-смисленият подход е 

алтернативно УЧИЛИЩЕ, една цяла организация, 
която да решава проблеми, а не да създава 

такива.

vassilena, 19 февруари 2010 20:03 
Ако смяташ желанието на едно мюсюлманско 
момиче да ходи на училище против волята на 

баща си за грешка от неопитност, значи имаме 
фундаментални разминавания по отношение 

на схващанията си за децата и техните права. 
То има и мюсюлмански бащи, които си убиват 
дъщерите заради общуване с момчета. Тогава 
също ли бащите знаят по-добре от децата? 

Все някъде трябва да минава границата. 
Родителите също могат да грешат. Когато се 

живее в общество, то трябва да има някакви 
общи фундаментални ценности по отношение 
на това, какво един човек може да причинява на 
друг и какво не, дори ако единият от двамата е 

родител на другия.



assilena, 1 март 2010 15:52 
Точно вчера хванах случайно по телевизията 

филма на братя Тавиани „Баща господар”, класика 
на италианското кино, за която не се бях сещала 

скоро. Бащата отглежда овце и идва в училището на 
сина, в самия час, за да каже, че детето му трябва в 

стопанството и няма да го праща повече на училище. 
После героят отрасна по разни кошари в планината, 

където си общува предимно с овцете. 
Да не забравяме, че задължителното основно 

образование е въведено именно да спасява децата от 
това родителите им да ги използват за някакви техни 
си цели, които може да им изглеждат най-правилните и 
необходимите, но не са непременно такива за децата. 

Задължително образование е имало още по времето на 
прабаба ми, родена 1895, тя ми е разказвала за това. И 

то има заслуги за много големи промени в обществото, 
повече грамотност, повече възможност за участие в 

обществени дейности, демокрация, изкуство и т.н.

Задължителното образование не означава държавата 
да изземва на родителите техните родителски права, 

а просто означава някакъв контрол на обществото 
над начина, по който се третират децата, за да се 
гарантира, че не се нарушават и техните права, не 

само тези на родителите. 
Няма нито една развита държава, дори най-

либералната по отношение на домашното обучение, 
каквато е САЩ, която да го позволява абсолютно 

безконтролно. Винаги има някакви условия и 
някаква проверка от страна на институциите за 
това дали домашното образование отговаря на 

определени критерии и отношението към децата не е 
експлоатиращо. Частното образование не знам някъде 
да е забранено, голяма част от училищата в Швеция са 

всъщност частни, макар и на обществена издръжка.

Стоян Георгиев, 3 март 2010 6:49 
Масовото задължително образование е сравнително 

ново явление след новата ера, възникнало основно 
след Просвещението, установило се след модернизма 

и наложило се след постмодернизма и появата на 
секуларния мироглед, характерен за днешна Европа. 

За повече от 1500 години образованието в Европа 
е било прерогатив на родителите и семейството. 

Класно-урочната система възниква значително 
по-късно. Същото важи и за Америка – пилигримите 

и първите заселници в колониите са провеждали 
образованието в къщи и този период се характеризира 

с изключително ниско ниво на неграмотност. Освен 
това повечето американски президенти в периода са 

били образовани у дома. Човекът с повече от 10 000 
създадени изобретения.  Томас Едисон е бил изваден от 
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Българското училище едва ли 
има време да се реформира 
сериозно дотогава и колкото и 

да предпочитам обществено насочените 
решения пред поединичното спасяване, 
няма как да не ме блазни идеята детето 
ми изобщо да не ходи в българско 
училище. Но освен че към настоящия 
момент това не е законно, също никак 
не ми харесва идеята толкова много 
обикновени, образовани и отговорни 
родители да се чувстват облъснати от 
българската образователна система 
и принудени да избират между 
приличното образование за детето 
си и възможността то да ходи на 
училище с другите деца. Не знам дали 
домашното образование трябва да 
се разреши при определени условия 
под строг контрол, но със сигурност 
знам, че единственото истинско 
решение на проблема е образованието 

държавната система от собствената му 
майка и обучаван вкъщи. След това Едисон 
посочва като основен фактор за гения си 

образованието, което е приел у дома. Между 
другото днешните homeschoolers в САЩ се 

справят с няколко нива по-добре от своите 
връстници в държавните училища академично 
и са дори повече граждански активни. Ползите 

от домашното образование са безспорни и 
трябва да бъдат насърчавани!!

Идеята за силната държава, налагането 
на „обществото„ върху избора на другите 

е връщане към ценностите на древния 
Рим, защитавано днес от комунистите, 

социалистите, секуларистите и тям подобни 
-исти. Съвременна Европа прилича повече на 

бившия соцблок със своята почти планова 
икономика, изнасилваща данъкоплатците 

и ограбваща от бизнес-предприемачите 
финансовите ресурси, за да ги разпредели 

след това за „благородни каузи„ като 
обществените училища например. 

Какво е държавата – това би трябвало да бъде 
просто фикция, гарантираща нормалното 

същестуване на хората, а не чудовище, 
което упражнява диктат върху личността 
и нейните избори. Какви са задълженията на 

държавата? Правата на личността, защита 
на семейството, върховенството на закона, 

както и правото на всеки да носи оръжие, а не 
харченето на пари за какво ли не. Останалото 

е просто популизъм, изнасилване.
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е да се реформира из основи, да се 
преосмислят взаимоотношенията в 
училището, да се промени организацията 
на материала, да има по-малко зубрене 
и повече креативност, повече свобода, 
повече уважение към децата с техните 
индивидуални качества и дарби, по-
малко заклеймяване на различията, 
по-творческа среда, повече акцент върху 
социалните умения и компетентност, 
върху боравенето с информация, 
отколкото запаметяването ѝ , и още много 
други, можете да продължите списъка…

И друго, което вероятно може да 
се направи, е да се организираме 
малко повече хора и да си 

направим заедно училище. Това законът 
не ни го забранява и много от реформите 
в училищата в Европа и Америка са 
тръгнали именно така – първо се създават 
частни „алтернативни” училища от типа 
на „Монтесори”, „Съдбъри” и т. н., а след 
това обществените училища копират 
здравата от техния опит. Последно четох, 
че в Канада мейнстрийм училищата 
вече се дразнели от определението 
„алтернативно„ училище – и те вече били 
взели толкова много от този модел, че 
всички били „алтернативни”. И в България 
някой отнякъде трябва да го започне.■

Еми, 3 март 2010 9:37 
Този цитат: „Какво е държавата – това би трябвало да бъде просто 

фикция, гарантираща нормалното същестуване на хората„ не мога да не 
коментирам. Как може една ‘просто фикция’ да гарантира каквото и да е на 
когото и да било? Държавата и обществото трябва да имат своята роля 
в упражняването на контрол върху гражданите в някакви граници – вкл. и в 
образованието, колкото и да не ни се иска понякога, особено когато бърка 
в личните ни инереси и възгледи. Иначе много ме пали идеята за домашно 

образование за собствените ми деца. Но пък си давам сметка колко е трудно 
да намеря съмишленици, които споделят моите възгледи, за да образоваме 

в група (както си го представям) 
– едни ще са твърде екстремни за 

моите вкусове, на други аз няма да им 
се вписвам във вижданията… май е 

по-добре наистина да се оставим на 
задължителните форми. Колкото по-
малко избор, толкова по-лесно става 
за хората. Това – последното – с доза 

ирония, макар и без кавички.
Стоян Георгиев on 4 март 2010 5:53 

Всъщност има огромна разлика 
между американския тип демокрация 

и европейското разбиране 
за държавата. За Джеферсън 

правителството трябва да бъде 
от хората, за хората и чрез хората. 
Ето защо, воден от този мироглед, 

Рейгън казва, че в настоящото 
състояние на света правителството 

не е разрешение на проблема – то Е 
самият проблем. Но темата е много 

дълга…
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Архимандрит доц. д-р Павел Стефанов

„Целта на всяко образование и -възпитание е да направи 
от природния човек историческа личност."

Спиридон Казанджиев

ÂÚÇÏÈÒÀÍÈÅÒÎ Â ÁÈÁËÈßÒÀ



В една частна галерия в Брюксел 
виси картина на Макс Ернст, рису-
вана през 20-те години на ХХ век и 

озаглавена „Богородица бие малкия Ии-
сус”. Младенецът е проснат на скута ѝ по 
корем, докато тя го пляска по задника, а 
ореолът му е паднал на земята. Въпреки 
привидната фриволност на това платно, 
то крие послание, което трябва да бъде 
правилно разгадано и разтълкувано.

Предполага се, че евреите се заселват от 
Египет в Палестина през ХІІ в. пр. Хр. –  на-
чалото на желязната епоха. Археологиче-
ските разкопки установяват, че отначало 
те се установяват в планинската верига, 
която се простира от север на юг в Обето-
ваната земя. Тук са открити над 100 селца, 
всяко от които обхваща землище от око-
ло 20 кв. км. Селата имат между 100 и 200 
обитатели. Назарет, в който Христос жи-
вее три десетилетия, е малко по-голямо 
селище с не повече от 300 или 350 жители 
и не е чудно, че то не е споменато в из-
точниците. Структурата на тогавашните 
юдейски семейства е съвсем различна от 
тази на днешните нуклеарни семейства 
на Запад, защото включва прародители-
те, родителите, децата, повечето от които 
умират съвсем малки, и всички по-близки 
роднини. Към основното жилище, което 
има от две до четири стаи (едната е обор 
за животните), са присъединени в общия 
двор жилища и за останалите членове на 
фамилията. Такива семейства („задруги”) 
са разпространени и в българските земи 
до Освобождението. В Новия Завет се 
споменават „братя на Иисус”, които не са 
деца на Дева Мария, а всъщност са Него-
ви братовчеди от страна на Йосиф. 

Възпитаването на юдейските деца е тяс-

но свързано с дисциплината и нейното 

безпрекословно налагане като отглас на 

подчинението на човека спрямо Яхве.
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На еврейски терминът „семей-
ство” се превежда с beth’ ab, 
буквално „дом на бащата”. Спа-

сителят дори сравнява Царството Бо-
жие с едно голямо патриархално се-
мейство, когато казва: „В дома на Отца 
Ми има много жилища” (Йоан 14:2). 
Юдейското семейство е образец на пат-
риархалност. Абсолютната власт в него 
се упражнява от бащата или от дядото 
по мъжка линия, ако е още жив. Бащата 
притежава средствата за производство, 
контролира труда на другите, разпре-
деля разходите, ръководи религиозни-
те обреди и не на последно място – са-
мо той може да поиска развод. От же-
ната или жените в случай на дигамия се 
изисква да раждат и отглеждат децата, 
да осигуряват храната и да поддържат 
домакинството.1 

Децата са ценени в юдейското семей-
ство поради няколко важни причини. Те 
са работна ръка, която е много необхо-
дима при тогавашната липса на техни-
ка, продължават рода, носят общест-
вен престиж и обезпечават грижата за 
старците. За децата се грижи предимно 
майката, подпомагана от бабите. Когато 
едно момче завърши пубертета, баща-

та поема задължението да го обучи на 
земеделие или занаят, а при момичета-
та майката ги подготвя за ролята им на 
бъдеща съпруга и домакиня. Запазени 
са откъслечни сведения за училища в 
Стария Завет, но в основни линии обра-
зованието и социализацията на децата 
се осъществяват в семейството. Тук се 
предават етнорелигиозните традиции 
(Изх. 10:2; 12:26-27; Втор. 4:9; 6:7). В та-
кава патриархална атмосфера естест-
вено синът притежава повече права, 
отколкото дъщерята, а първородният 
син получава двоен дял от наследство-
то. В краен случай децата могат да бъ-
дат продадени в робство. Когато умира 
един пророк, близък на Елисей, жесток 
заемодавец идва да прибере двете му 
деца (4 Цар. 4:1). 

Изричната Божия заповед да се почитат 
бащата и майката (Изх. 20:12) се извеж-
да в чисто практически план като гаран-
ция за земното благополучие на децата. 
Тя не е предназначена за невръстните 
деца, а за пълнолетните потомци, чието 
основно задължение е да се грижат за 
възрастните си родители, за да се рад-
ват и те на същото отношение на стари-
ни. Мойсеевият закон дори предписва 
убиване с камъни на всеки непокорен и 
буен син, който не се подчинява на вра-
зумлението на баща си и майка си (Втор. 
21:18-21). Неговото асоциално поведе-
ние е заплаха за целостта и съхранява-
нето на семейството и рода. 

Възпитаването на юдейските деца е тяс-
но свързано с дисциплината и нейното 
безпрекословно налагане като отглас 
на подчинението на човека спрямо 
Яхве.2 Авторът на Притчи Соломоно-
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ви откровено съветва читателите си: 
„Който жали пръчката си, мрази сина 
си; а който го обича, наказва го от де-
тинство” (13:25). Той препоръчва боя не 
само като превенция, но и като коре-
кция на порочно поведение: „Глупостта 
се привързала към сърцето на момъка, 
но изправителната пръчка ще я махне 
от него” (22:15). В редките случаи, ко-
гато момчето няма баща, възпитание-
то е възложено на майката, но тя като 
по-милозлива и любвеобилна често е 
склонна да прощава прегрешенията му 
и да му дава по-голяма свобода. Затова 
Соломон контрастира строгостта на ба-
щата с нежността на майката: „Пръчка 
и мъмрене дават мъдрост; но момче, 
оставено без грижа, посрамя майка си” 
(29:15). За този библейски писател боят 
е средство, което поддържа йерархиче-
ските и етическите ценности в семей-
ството и обществото: „Наказвай сина 
си и той ще ти даде покой и ще достави 

радост на душата ти” (29:17). Жалостта е 
неуместна и дори вредна за целите на 
дисциплината: „Рани от бой са лекар-
ство против злото” (20:30).3 

Иисус син Сирахов посвещава на 
възпитанието половин глава от 
книгата си, съставена през ІІ в. 

пр. Хр. (30:1-13). За тогавашното патри-
архално общество идеалът е постигнат, 
когато синът представлява копие на 
баща си: „Умря баща му – и сякаш не е 
умирал, защото е оставил подире си по-
добен на себе си” (ст. 4). Поведението на 
бащата трябва да се отличава със стро-
гост и отчужденост. Не се препоръчва 
той да гали, да играе и да се смее с де-
тето (ст. 9-10). Напротив, то трябва да 
бъде смирявано от ранна възраст, за да 
усвои социалната си идентичност, пред-
писана от традицията. Отношенията 
между бащата и сина не са по-различни 
от тези между стопанина и домашното 

Изричната Божия заповед 

да се почитат бащата 

и майката (Изх. 20:12) 

се извежда в чисто 

практически план като 

гаранция за земното 

благополучие на децата. 
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добиче: „Навеждай врата му в младини 
и кърши ребрата му, докле е младо, за 
да не би, като стане упорито, да ти бъде 
непокорно” (ст. 12). Веднага след тези 
сурови думи обаче се възхвалява здра-
вето като най-голямо богатство, което 
косвено предполага, че наказанието 
не трябва да е без мярка и увреждащо 

тялото. Крайната строгост на Сирах ве-

роятно отразява отчуждението в юдей-

ското общество след трагедията на 

вавилонския плен и влиянието на ели-
нистически философии като стоицизма. 

Този автор е убеден, че наказанието 
прави децата по-добри и по-порядъчни 
членове на обществото. Децата, кои-
то не са наказвани за непослушанието 
си, не изпитват уважение към земните 
и небесните авторитети и съответно не 
искат доброволно да се подчиняват на 
волята на Бога и да Го следват.

Еврейското общество през І в. сл. Хр. 
продължава същото отношение към 
възпитанието на децата.4 В Евангелията 
не се казва почти нищо за детството на 
Иисус. Св. Лука обаче многозначително 
уточнява, че той се подчинява добро-
волно на Йосиф и Дева Мария (2:51), т. 
е. неговото отделяне в храма и бесед-
ване с учителите не е проява на виро-
главство, а изява на Божия промисъл. 
Той преуспява „в мъдрост и възраст и в 
любов пред Бога и човеците” (2:52). За 
послушанието на Иисус спрямо Йосиф 
свидетелства и фактът, че Той продължа-
ва професията на св. Йосиф – дърводел-
ството (Марк 6:3), което в условията на 
Палестина, където почти няма дървета, 
означава по-скоро дюлгерство. Липсата 
на запазени сведения за ранните години 
на Спасителя се запълва от апокрифното 
Евангелие на детството, което възниква 
в гностическа среда през ІІ-ІІІ в. и е пъл-
но със сензационни чудеса.5  

Христовите ученици са полугра-
мотни евреи от дълбоката про-
винция, които споделят пред-

разсъдъците на тогавашното общество. 
Когато апостол Марко преброява хо-
рата след чудото с хлябовете и рибите, 
той взема предвид само мъжете, но не 

Богочовекът не само кани децата 

при Себе Си, но ги благославя и пре-

поръчва като модел на спасително 

поведение (Мат. 19:14). 
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и жените и децата (14:21). При Иисус 
идват майки с деца, за да слушат Него-
вото слово. Апостолите се опитват да ги 
прогонят, но Богочовекът не само кани 
децата при Себе Си, но ги благославя и 
препоръчва като модел на спасително 
поведение (Мат. 19:14). 

В основата на християнството ле-
жи идеята за изкупителното стра-
дание. Авторът на посланието до 

евреите, което представлява обширна 
юдеохристиянска проповед от края на 
І век, припомня на последователите си 
как като деца са наказвани от бащите 
си по плът и се свенели от тях (12:9). Той 
осмисля тази идея в духа на християн-
ската теодицея, като изрича наглед па-
радоксалната мъдрост: „Господ наказва, 
когото обича; бичува всеки син, когото 
приема” (12:6). Това схващане не е само 
християнско. Редица мистерийни рели-
гии приемат техните адепти с инициа-
ция, свързана с изтезание и имитация 
на смърт и възкресение – практика, ко-
ято е илюстрирана в стенописите на Ви-
лата на мистериите в Помпей. Затова за 
автора на посланието до евреите нака-
занието външно (телесно) носи скръб, 
но вътрешно (духовно) „принася мирен 
плод на праведност” (12:11). Същите 
убеждения се споделят и от св. Йоан в 
Апокалипсиса, за когото наказанието е 
стимул за покаяние: „Които Аз обичам, 
тях изобличавам и наказвам. И тъй, бъ-
ди ревностен и се покай” (3:19).6 

Този възглед е традиционен, макар и до 
известна степен облагороден от христи-
янската сотериология. Апостол Павел, 
който никога не е бил женен, проявява 
задълбочен интерес към мистичната 

символика на брака, който следва да 
подражава на единението между Хрис-
тос и църквата (Ефес. 5:32). Светостта на 
християнското семейство налага и про-
мяна в отношението към младото поко-
ление. Св. Павел отхвърля не само общо-
приетото тогава наказване на децата, но 

и тяхното дразнене, разгневяване (грц. 

parorgismos), като препоръчва въздейст-

вието да бъде духовно-нравствено – те 

да бъдат възпитавани в учение и настав-

ление Господне (6:4).7 

Разбира се, днес ние не живеем в 

праисторията, а в постиндустри-
ална и постмодерна епоха. Не е 

нито желателно, нито възможно да се 
прилагат предписанията за сурови те-
лесни наказания, вписани в Мойсеевия 
закон. Нито пък е вярна хипотезата на 
Рене Жирар, за когото насилието е до-
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Според християнската педагогика 

простъпките на децата е редно да се 

следват от наказания, но те не трябва да 

бъдат телесни или унизяващи тяхното 

достойнство. 
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минантата на всяка религия. Но, от дру-
га страна, е погрешно да се придържа-
ме към теорията за децата като tabula 
rasa, като съвършено чисти и невинни 
същества, която царува в педагогиката 
от времето на Лок, Хобс и Дидро насам.8 
Те са генетично наследници на първо-
родния грях и са предразположени към 
злото, което трябва да бъде осветено и 
очистено в кръщението и другите хрис-
тиянски тайнства. Според християнска-
та педагогика простъпките на децата е 
редно да се следват от наказания, но те 
не трябва да бъдат телесни или унизя-
ващи тяхното достойнство. Поради не-
съвършенството на човешката природа 
възпитанието на децата и целият живот 
на християните се подчинява на умере-
ното самоограничение, а не предполага 
пълната слободия, която води до нрав-
ствена анархия и душевна гибел.9  ■
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            сно си спомням, че в едно от пър-
вите си телевизионни интервюта като 
министър Сергей Игнатов разказа как 
момиченце го помолило да сложи край 
на истерията с изпитите за гимназия 
след 7-и клас, които изтощават деца и 
родители до предела на емоционални-
те, интелектуалните и финансовите им 
сили. И той обещал.  Няколко месеца 
по-късно все още за „елитните” учили-
ща се говори като за нещо справедли-
во и естествено, което винаги е било 
така и винаги ще бъде.

А какво означава в една обществена 
образователна система да има учили-
ща, които са елитни, и такива, които не 
са? Най-очевидният смисъл е, че дър-
жавата признава неспособността си да 
осигури образование със съизмеримо 
качество на всички деца. Но понеже об-
разователната система се финансира от 
данъците на всички данъкоплатци и те 
би трябвало да имат равен достъп до 
нейните услуги, нужен е някакъв кри-

терий за селекция на децата, който да 
бъде такъв, че да може „да мине„ пред 
обществото. Тук на помощ идва инер-
цията от тоталитарното минало, когато 
достъп до изучаване на чужди езици, 
компютри и въобще до прилично обра-
зование имаха само шепа хора, избрани 
да възпроизведат „елита” на държавата 
и партията. Тогава на повечето родите-
ли не им оставаше кой знае каква друга 
възможна амбиция, освен да се надяват 
детето им да се промъкне сред този бъ-
дещ елит. Сега обаче обществото, в кое-
то живеем, би трябвало уж да се базира 
на по-различно мислене и ценности и 
качественото образование не би тряб-
вало да е достъпно само за избрани.

Вероятно „елитните” училища все още 
успяват да минат за нещо нормално, 
защото хората, от които зависят  реше-
нията в областта на образованието, и 
досега нямат проблеми да запишат де-
цата си в тях. „Елитните” училища сега 
наистина са повече и предлагат повече 
места, а и с условията си за прием са 
достъпни именно за деца на родители 
от оформящата се средна класа. Тоест 
за деца, които живеят в градовете, ро-
дителите им са с прилично социално 
положение, информирани са и могат 

Я

Василена Доткова

ПАРАДОКСЪТ " елитно" ОБЩЕСТВЕНО  училище
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да си позволят таксите за частни уро-
ци, както и да отделят необходимото 
време за проучване на възможностите 
за подготовка, за техническа и емоцио-
нална подкрепа по време на кампани-
ята. Съвсем не всички родители могат 
да направят тези неща.

Не всички деца имат една и съща стар-
това позиция – някои са от бедни се-
мейства, други са в малки и отдалечени 
населени места, трети са отглеждани от 
баби и дядовци, защото родителите им 
са на работа в чужбина, четвърти са с 
един родител или без родители, пети са 
с увреждания, шести имат трудности в 
ученето. Всички те имат капацитет, кой-

то трябва да може да бъде развит, и е тя-
хно право да получат еднакво качество 
в образованието, което се финансира 
по солидарен начин от цялото обще-
ство. Затова в развитите демократич-
ни общества образователните системи 
целенасочено се стремят качеството 
на отделните училища да бъде равнос-
тойно. Не е случайно, че Финландия, 
която има най-добри резултати в меж-
дународните класации за качество на 
образованието, има и най-малката раз-
лика в средните оценки от матурите 
между най-силно и най-слабо предста-
вящите се училища.   Често се цитират 
думите на Пирьо Синко,  която е член 29
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на Националния съвет по образование 
във Финландия: „Нашата образователна 
система може да гарантира, че децата 
в столицата и в най-далечните северни 
райони получават еднакво добро обра-
зование, затова не говорим за добри и 
лоши училища. Ние нямаме елитни учи-
лища и образованието е безплатно.” Но 
дори и в общества много по-нехомоген-
ни в социално отношение, като в САЩ 
например има целенасочен стремеж да 
се свиват разликите в качеството на об-
разованието в училищата в по-бедните и 
в по-богатите квартали.

Едва ли има нужда да се изтъква аргу-
ментът, че един тест на 13-14 години 
не може да селектира децата според 
естествените им дарби, а и подобен 
дарвинизъм надали е уместен в общест-

веното образование, за което плащаме 
всички. Истерията около изпитите за 
гимназия, които решават съдби, пък е 
толкова всеобхватна, че образованието 
след началния курс в голяма степен е 
подчинено на нея.

Годините в прогимназията са формира-
ща част от живота. Това е време, в което 
децата трябва не само да ходят на част-
ни уроци и да се стягат за гладиаторска 
битка със съучениците си, а да четат 
за удоволствие, да играят, да общуват, 
да се движат, да придобиват социални 
компетентности, да откриват себе си. 
Да учат от любознателност и интерес, 
а не само заради представянето си на 
един изпит, който да им даде достъп до 
добро училище. Затова и една от препо-
ръките на The Good Childhood Inquiry – 
голямото британско изследване на дет-
ството, чиито резултати излязоха мина-
лата година, беше „да не се оповестяват 
данни за отделни училища, въз основа 
на които те могат да бъдат класирани по 
престиж”.

Остава ми да се надявам, че министърът 
на образованието ще изпълни обещани-
ето си пред момиченцето, за да може и в 
България децата да си избират училище-
то, а не училището да си избира децата, 
поне когато училището е обществено. Но 
за да се случи това, предполагам, първо 
повече хора трябва да си дадат сметка 
колко зле всъщност звучи изразът „елит-
но училище”. ■
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Проф. Георгиос Мандзаридис

ПЪТЯТ
 НА 

СЪВЪРШЕНСТВОТО 
СПОРЕД  

СВЕТИ ГРИГОРИЙ ПАЛАМА



Възгледът на християнската пра-
вославна истина за човека се 
основава на изключително ува-

жение към него. В противоположност 

на това теориите за произхода и при-

родата на човека, възникнали в по-но-

во време, както и практиките, които се 

прилагаха и се прилагат по отношение 

на него от периода на двете светов-

ни войни, та и до днес, са проява на 

страшно подценяване и презрение към 

човешката личност. В същото време 

гръмките декларации за достойнството 

и правата на човека, както и гигантски-

те усилия, полагани за самообожествя-

ването му, не само не удовлетворяват 

неговото съществуване, а го водят до 

безизходица и самоунищожение. Ето 

защо антропологията на Православната 
църква е особено актуална и буди инте-
рес в наше време.

Преподнобни Григорий Синаит, съвре-
менник на св. Григорий Палама и основа-
тел на исихасткото движение в България, 
пише: „Ако не познаем какви ни е създал 
Бог, няма да проумеем какви ни е напра-
вил грехът”1, т. е. ако не узнаем колко ве-
лики ни е създал Бог, няма да осъзнаем 
окаяното състояние, до което ни е довел 
грехът. И за да узнаем колко велики ни е 
създал Бог, трябва да осъзнаем това, кое-
то Той ни е открил за човека. Трябва преди 
всичко да опознаем Личността на Христос, 
Който ни разкрива съвършения човек.

Човекът, който живее извън Църква-
та, както и съвременният  християнин, 
водещ светски живот, обикновено се 
примирява с наличното си състояние, 
като го смята за естествено и не осъз-
нава разрухата си. Подчиняването на 
закона на греха, който е закон на тле-
нието и смъртта, умъртвява духовно 
човека, затваря го в неговата индиви-

е
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дуалност и възпрепятства отварянето 
му за себеотрицателната любов, която 
го прави истинска личност. Любовта е 
дадена в природата на човека, но тя е 
затворена в обръча на неговото само-
любие. Ето защо изначалната заповед, 
която Бог е дал на човека, е за любов 
към Бога и ближния. Ако човек не се 
отвори към Бога и ближния, което ста-
ва чрез спазването на тази най-важна 
заповед, той не може да се утвърди и 
усъвършенства като личност.

Божиите заповеди не налагат на чове-
ка нещо чуждо на природата му, но, от 
друга страна, той не може да ги спазва 
само със собствени сили. Откъсването 
от Извора на живота, подчиняването на 
закона на тлението и смъртта, са откло-
нили човека от живота в съответствие с 
неговата природа и са го направили се-
белюбив и егоцентричен. Затова той не 
е способен да спазва заповедите, спо-
ред които е трябвало да действа истин-
ската му природа така, както тя е била 
сътворена от Божиите ръце. 

                               …
Християнството призовава човека към 
живот, подобен на Христовия; призова-
ва го да стане спътник и подражател на 
Христос. То не е някакво нравствено или 
социално учение, нито пък е някакъв 
вид религия. То е неразривно свързано 

и преплетено с Христовата Личност и е 
живот в и по Христа. Християнинът се 
кръщава, за да влезе в тялото на Христос 
и да върви заедно с Него; кръщава се, за 
да стане участник и следовник на Христо-
вия живот. „Така както Христос е живял и 
умрял, и възкръснал и се е възнесъл, така 
и ние ще живеем и ще умрем, и всички 
ще възкръснем; а възнесението няма да 
бъде за всички, а само за онези, за които 
животът е Христос, а смъртта заради Не-
го – придобивка; за онези, които преди 
смъртта си са се разпънали за греха чрез 
покаяние и евангелски живот”.2

                                    …
Днес духовната обърканост на хората 
е много силна, а приемането и следва-
нето на християнския начин на живот 
е рядко явление. Съвременното обще-
ство има материалистични и хедонис-
тични интереси, а Бог и Божиите запо-
веди се пренебрегват и подценяват. 
Плътският живот и удовлетворяването 
на користните интереси са абсолюти-
зирани. Умът на човека е разсеян по 
външния свят, прилепен е към нещата 
и е парализиран. Поради това човек 
остава вътрешно неуправляем и изпада 
в болестно духовно състояние, нуждае-
що се от радикално лечение.

За това лечение е необходимо човеш-
кият ум да се събере и да се завърне 33
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там, откъдето се е отделил; да се завър-
не в сърцето3, центъра на душевно-те-
лесното същество. Християнството не 
се отнася с презрение и отвращение 
към тялото, а със зачитане и уважение. 
Св. Григорий пише: „Не чуваш ли, брате 
мой, апостола, който казва: „не знаете 
ли, че тялото ви е храм на Духа Света-
го” (вж. 1 Кор. 6:19), както и „ние сме дом 
Божи” (вж. Евр. 3:6) и още, че Бог казва: 
„Ще се поселя в тях и ще ходя между 
тях; ще им бъда Бог” (2 Кор. 6:16).”4 

Срещата на човека с Бога има би-
тиен характер. Тя се осъществява 
вътре в човека, в центъра на него-

вото същество – „дълбокото сърце”, което 
св. Григорий определя като „престол на 
благодатта”.5 Сам Бог е дал на човека това 
сърце, за да може той да Го познае и да се 
доближава до Него (вж. Иер. 24:7).

Една сериозна заблуда, която св. Гри-
горий Палама e изобличил в схваща-
нията на своите противници, но която 
днес продължава да се разпространя-
ва чрез източните религиозни учения, 
е, че човешкият ум трябва да излезе 
от тялото и да се издигне към някакъв 
трансцендентен абсолют. Това е заблу-
да, която увлича някои непросветени 
християни да се отклонят към източ-
ните религиозни учения и практики. 
Много еретици, както и последователи 
на други религии, смятат тялото за зло. 
Православната църква  смята за зло са-
мо приковаването на ума към плътския 
начин на мислене, който разрушава ума 
и духовно парализира човека. Вярно е 
обаче тъкмо обратното: тялото е добро 
и е способно да приеме възраждащата 
Божия благодат. 

Така както в Личността на Христос, пи-
ше св. Григорий Палама, божествената 
природа е обща за тялото и душата, така 
и в личността на всеки духовен човек 
Божията благодат е обща за целия човек 
и обожава не само душата, а и тялото. 
Всъщност тук става дума за завръщане 
на тялото към самото себе си чрез осво-
бождаването му от страстите и освеща-
ването, което дарява Божията благодат.6

Всеобщата екстериоризация, характер-
на за нашето време, т. е. обръщането 
към външния свят и приковаването към 
него, не само не се подлага на съмне-
ние, а се смята за важна добродетел. В 
противоположност на това интериори-
зацията, т. е. обръщането към вътреш-
ния свят, към вътрешния човек се смята 
за нещо нездраво и изостанало. 34
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Особено в публичното пространство 
често чуваме как интериоризацията се 
заклеймява като негативно и болестно 
явление, което трябва да се отстрани и 
да отстъпи място на екстериоризацията. 

Изобщо цялата наша култура и начин 
на мислене, науката и технологията на-
сочват човека навън; тласкат към света, 
вещите, парите, към консуматорството 
и задоволяването на сетивата. Някои 
от лозунгите, появили се напоследък в 
големите търговски центрове в Европа, 
гласят: „Купувам, следователно същест-
вувам!”, „Купи ме и ще променя живота 
ти!”, „Купи ме и грабни живота!” Всичко 
това ускорява пълното подчиняване на 
ума на сетивата, затвърждава неговата 
прикованост към материалните неща. 
Така умът губи върховното си положе-
ние в душата и се осуетява всеки духо-
вен устрем за усъвършенстването на 
личността. Затова първото нещо, от ко-
ето човек има нужда днес, е преоткри-
ването на собствения си вътрешен свят 
и събирането на ума в сърцето. 

                                         …
 „Застанете и познайте, че Аз съм Бог” 
(Пс. 45:11), казва псалмопевецът. С дру-
ги думи, за да може човек да познае 
Бога, той трябва да се отдаде на този 
свещен покой. Ако не се постарае да от-
дели време, за да събере разсеяния си 
ум, ако не се откъсне от многобройните 
грижи и задължения на всекидневния 
живот, ако не се отдели в безмълвие и 
не се съсредоточи вътре в себе си, той 
не може да познае не само Бога, но до-
ри и самия себе си. 35
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Христос стои и хлопа на вратата 

на нашето сърце и очаква да Го 

чуем (Откр. 3:20). За да чуем оба-

че това властно хлопане, са ни нужни 

безмълвие и внимание на ума. Нужно ни 

е това, което с толкова усърдие и сила 

е изложил св. Григорий Палама, както и 

целият православен исихазъм. Ако има-

ме предвид, че първостепенната цел на 

християнския живот е придобиването на 

благодатта на Светия Дух и богопознани-

ето, тогава ще разберем странните думи 

на св. Исаак Сириец: „Възлюби бездейст-

вието на мълчанието повече от това да 

храниш бедните в света и да обръщаш 

много народи към поклонение на Бога.”7

Исихазмът не е някаква маргинална и 
временна проява на православното мо-
нашество, а е негов основен и постоянен 
във времето стремеж. Безмълвието няма 
нищо общо с бездействието или липсата 
на труд. Връзката му с тези състояния е 
чисто външна, тъй като в някаква сте-
пен то е свързано с преустановяването 
на физическите дейности. Исихазмът е 
изключително активно състояние, което 
се постига с труд и грижа за вътрешния 
човек. Исихазмът е условие за непрес-
танното спазване на първата и най-
голяма заповед – тази за любов към 
Бога „с всичкото си сърце, и с всичка-
та си душа, и с всичкия си разум” (вж. 
Мат, 22:22, 37, 40, Марк. 12:30-31). Това 
означава, че всеки християнин, желаещ 



възможно най-пълно да спази тази за-
повед, която е „лост” за спазването на 
всички други заповеди, трябва да има 
предвид това условие.

Чрез събирането на ума и изследване-
то на вътрешния си свят човек съзира в 
себе си наличието на една отвратител-
на маска, която се поражда от страстите 
и греха, и го отдалечава от Бога. Това 
откритие измъчва човека и го тласка 
към това да отхвърли маската: „Когато 
умът се откъсне от всичко сетивно и 
чрез това потапяне в себе си започне 
да се вглежда във вътрешния човек, 
първо съзира една отвратителна маска, 
замърсена от блуждаенето долу, която 
бърза да отмие с плач.”8

Днешната цивилизация и духът, от който 

тя се ръководи, са в диаметрално противо-
положна посока на тази на исхазма. Сми-
рението, аскезата, доброволната бедност, 
духовният плач са неща почти непознати. 
За разлика от тях дързостта, комфортът, 
консуматорският дух, екстериоризацията 
и забавленията се издигат като върховни 
цели. Това важи не само за религиозно 
безразличните хора, а и за самите члено-
ве на Църквата. Светът и секуларизацията 
доминират, а Бог и гласът на Църквата са 
заглушени. Това обяснява и голямото при-
вличащо въздействие, което упражняват 
източните религии със своята аскетика и 
мистицизъм върху хората на Запад. 

Веднъж попитали великия подвижник и 
ученик на св. Иоан Златоуст преподоб-
ни Марк Подвижник: „Как е възможно 
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Що е исихазъм? 

Общоприетото определение: рационално и енциклопедично, от епохата на историческия 
материализъм: ИСИХАЗЪМ: (от гр. hesychia – покой, безмълвие, вглъбеност), мистично 
течение във Византия. 

В по-широк смисъл – етико-аскетично учение за пътя към единението на човека и 
Бога чрез „пречистване на сърцето” със сълзи и себесъсредоточаване на съзнанието; 
включвало система на психофизичен контрол, имаща известно външно сходство с 
методите на йогата. Възникнало през IV-VII в., възродило се в края на XIII-XIV в. (Григорий 
Синаит, Нил Сорски). В по-тесен смисъл – религиозно-философското учение на Григорий 
Палама. 

човек, който се е затворил в килията и 
всекидневно се предава на пост, въз-
държание, бедност, странничество, мо-
литва, както и на много други подобни 
скърби, да се услажда от неверие или 
да има лукави помисли?” Преподобният 
Марк отвърнал: „Правилно казваш, че 
като извършва всичко това, човек пона-
ся много скърби, защото ако вършехме 
видимите добродетели, които спомена, 
не със скръб, а с радост, нямаше да бъ-
дем сластолюбиви по ум.”9 И добавил: 
„Не е възможно този, който понася те-
лесните подвизи, да не бъде съответно 
обезпокояван от нападения на лукави 
помисли, за да получи утеха от неудо-
волствието, което подвизите му причи-
няват.” С други думи, помислите идват, 
за да запълнят липсата на радост, която 
се поражда у подвижника.

Каква е грешката тук? Отговорът е прост. 
Християнският подвиг се извършва без 
духа на Христовата любов, който е дух 
на радост и свобода. По този начин ис-
тинският смисъл на подвига остава не-
разбран и у вярващия се поражда сери-
озен духовен недостиг на радост. Хрис-

тиянският подвиг никога не е самоцел. 
Той е пътуване към Христос и свободата 
в Христос, а това е причина не за скръб 
и горчивина, а за веселие и радост.10

                                      ...
Липсата на радост в християнския жи-
вот е белег за неговата секуларизация и 
подмяна. Тя е израз на пренебрегване-
то на благодатното измерение на този 
живот, в което човек влиза чрез спазва-
нето на първата и най-голяма заповед – 
заповедта за любов към Бога. Без тази 
любов, която е извор на радост и вдъх-
новение за вярващия, аскетическите 
подвизи са трудни и мъчителни. И обра-
тното, когато тази любов е поставена на 
първо място, тогава трудните в дейст-
вителност и дори мъченически подвизи 
могат да бъдат повод за радост. Именно 
на това ни учи животът на светците и 
мъчениците на Църквата. ■

(със съкращения)

Превод: 
Константин Константинов

 Мила Игнатова
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Лекция, изнесена в Софийския и Великотърнов-

ския богословски факлутети на 21 и 22 октом-

ври тази година.  

1 Γρηγορίου Σιναΐτου, Κεφάλαια 50, 
Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν, τόμ. 4, 
᾿Αθῆναι 1976, σ.38.
2 Βλ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Λόγος ἀποδεικτικός 
περί τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύ ματος 
2,78, ἔκδ. Π. Χρήστου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, 
Συγγράμματα, τόμ. 1, Θεσσα λο νίκη 1962, σ. 
149. 
3 Βλ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὑπέρ τῶν ἱερῶς 
ἡσυχαζόντων 1,2,3-4, Γρηγορίου τοῦ Πα λαμᾶ, 
Συγγράμματα, ἐπιμ. Π. Χρήστου, τόμ. 1, 
Θεσσαλινίκη 1962, σ. 396-397. Πρβλ. Ἰερ. 17,9. 
4   Βλ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὑπέρ τῶν ἱερῶς 
ἡσυχαζόντων 1,2,1, ὅ.π., τόμ.1, σ. 393. 
5    Γρηγορίου Παλαμᾶ, ὅ.π. 1,2,4, τόμ 1, σ.396.
6  Βλ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὑπέρ τῶν ἱερῶς 
ἡσυχαζόντων 2,2,12 , ὅ.π., τόμ. 1, σ. 518.
7   Ἰσαάκ Σύρου, Λόγος 23, ἔκδ. Ἰω. Σπετσιέρη, 
σ.93.
8 Γρηγορίου Παλαμᾶ, Πρός Ξένην 54, καί 
Πρός ᾿Ιωάννην καί Θεόδωρον 14, ἔκδ. Π. Χρή-
στου, ὅ.π., σ.221 καί 237.  
9  Μάρκου ᾿Ερημίτου, ᾿Απόκρισις πρός τούς 
ἀποροῦντας περί τοῦ θείου Βαπτί σμα τος, PG 
65,997Β. 
10  Βλ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, ῾Υπέρ τῶν ἱερῶς 
ἡσυχαζόντων 1,3,32, ἔκδ. Π. Χρήστου, Γρη-
γο ρίου τοῦ Παλαμᾶ, Συγγράμματα, τόμ. 1, 
Θεσσαλονίκη 1962, σ.443.  

Исихазмът – това е доброто и умно сърце, което насочва 
с биенето си животворното течение на Христовата Кръв. 
Оросявайки с Божията любов, то дарява първородството 
на родилите се свише и дава вечен живот. Сърцето на 
Църквата е съкровено и достъпът към него се открива 
само пред онзи, който с чистото си сърце вижда 
Бога и влиза в Царството Божие. Такова е мистико-
богословското определение на исихазма. Тъй исихазмът 
се открива в умосъзерцанието.
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СЛЕД ПРАЗНИКА
ИЗМЕРЕНИЯ НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО 
ВЪВ ВСЕКИДНЕВНИЯ ЖИВОТ

Велизара Червенкова



Далеч още преди навечерието на един 
от най-светлите християнски празници – 
Великден, по улиците започват да никнат 
сергии и сергийки с всевъзможни 
декоративни пилета, кокошки, зайци, 
покривки, яйца... На пръв поглед нищо 
лошо – даже е цветно и шарено, и може 
би дори радостно. Ала зад привидната 
веселост на предпразничните улици 
все по-нагло и безогледно започват да 
си пробиват път кичът, комерсиалното, 
пошлото. Вгледани в цветове и цени, 
улисани в избора на онази декоративна 
кокошка, която най-много ще подхожда 
на холната ни гарнитура, ние загърбваме 
тайнството на празника и затваряме 
сърцата си за неговата благодат. На 
Цветница си проправяме с лакти път 
през тълпата, за да се доберем до 
заветните върбови клонки, на Разпети 
петък гледаме на живот и смърт да 
се проврем под масата в черквата, в 
нощта на Възкресение е закон да отнсем 
запалена църковна свещ у дома. А 
после какво?... Оплетени в ритуалности 
и суеверия, ние сякаш забравяме защо 
правим всичко това и така неусетно сами 

себе си превръщаме в чучела... и стават 
кухи думите и сърцата ни, и опразнени 
от любов и светлина са погледите ни...

Един старозаветен библейски разказ 
ни припомня за св. пророк Илия, 
комуто било речено, че ще види Бога. 
Отначало имало буря, която „цепи 
планини и събаря скали”, но не в бурята 
бил Господ. След това имало земетръс, 
после огън, ала и там Бог не бил. А 
„след огъня – лъх от тих вятър (и там 
е Господ)” (3 Цар.19:11-12). Ще рече, 
че много по-трудно е да открием и 
съзерцаваме свещените измерения 
на живота насред врявата и суетата 
на дните, защото тих е Божият глас и 
единствено в покоя може да бъде чута 
неговата сила. Веднъж един атонски 
монах, връщайки се от посещение в 
големия град обратно в светата обител, 
казал: „Господ няма да повиши гласа си 
само за това, че ние сме станали така 
шумни. Всички трябва или да станем 
по-тихи, или да живеем без Неговото 
послание.” Инак рискуваме да останем 
и, уви, често оставаме безкрайно сами 
и сиротни сред хорската тълпа, празни 
брътвежи и вой на клаксони. Ала не е 
ли абсолютният покой твърде голяма 
лъжица за нас – просто човеците? 
Вероятно, както представителите на 
някои психологически школи биха 
предположили, водовъртежът на нашия 
ден ни предпазва от това да се изправим 
лице в лице с екзистенциални въпроси, 
които заплашват да погълнат все още 
малката ни човешка природа. Друг един 
атонски монах отшелник бил веднъж 
запитан от посетители какъв смисъл 
има животът му в покоя? В това време 
монахът тъкмо вадел вода от кладенец и 



подканил гостите си да погледнат надолу 
към тъмните води. На въпроса му какво 
виждат там те отвърнали, че не виждат 
нищо. След малко обаче, когато водната 
повърхност се успокоила, те казали, 
че виждат собствените си отражения. 
Тогава отшелникът заключил: „Вижте, 
когато пред малко вадех вода, тя беше 
неспокойна. Сега водата е спокойна. 
Това е поуката от покоя: човек вижда 
самия себе си!” Тъкмо към това ни 
приканват покоят и тишината: да се 
завърнем изцяло в себе си, да поемем 
риска да се изправим пред оголената 
си същност, която парадоксално е 
побрала в себе си и сияйни планински 
върхове, но и мрачни долини. Там, 
в тези долини, ние с ужас срещаме 
разкривените лица на собствените си 
сенки и страсти, но може би повече от 
всичко – на непреодолимия си страх от 
смъртта. Неговият остър крясък раздира 
и малкото покой, който сме постигнали... 

И ето че пак и пак се озоваваме пред 
поредната уж великденска сергия, пак 
и пак препускаме по прашните улици, 
пак и пак бързаме нанякъде... само да 
не сме в покоя, само и само още малко 
да отложим онова, което ни възправя 
срещу хоризонтите на Вечността. Така 
неусетно превръщаме дните си просто в 
поредица от минути и часове, опразнени 
от смисъл, но преливащи от дребнавости 
и суета. И най-вече – засенчени от страха 
пред смъртта; от тъмната сянка на мига, 
в който жуженето на нашия ден ще секне 
сякаш отрязано с нож и ще ни остави 
безмълвни и страдащи.   

И ето тъкмо тук идва дълбокото 
послание на Възкресението не 
само като опорна точка на цялото 
християнство, но и като съд, който 
удържа разрушителната сила на 
собствения ни ужас и го превръща 
в покой, умиротворение, благодат. 

 „В Твоята светлина ние 
виждаме светлина”

 (Пс. 35:10)



Смъртта, чуваме в нощта на Великден, не 
е победител. Тя не е край, който с лека 
ръка зачертава целия ни житейски път 
и най-безжалостно ограбва от смисъл 
всеки наш изживян миг. Напротив. Тя 
бележи раждането на новия човек, 
на онзи, който е превъзмогнал 
съпротивлението си именно към 
самата смърт – което съпротивление 
е всъщност и коренът на цялото ни 
земно страдание. Преодоляването на 
себе си, скокът в необята отвъд себе си, 
в покоя на Вечността, загърбването на 
волята на егото и следването на Божия 
промисъл – това е надчовешкото, 
което чуваме и в думите на Иисус в 
Гетсиманската градина: „Отче Мой, ако 
е възможно, нека Ме отмине тая чаша, 
обаче не както Аз искам, а както Ти” 
(Мат. 26:39). Това е изразено пределно 
ясно и в самата кръстна смърт на 
Иисус Христос – въплътилия се Бог. 
Тя ни казва, че пътят на страданието е 
едновременно и път на пречистването, 
на възкресението на Бога из смъртния 
човек. Подобно на пеперудата, която, 
ако не изостави пашкула и живота си на 
ларва, никога няма да разпери криле 
в един чисто нов свят; или на житното 
зърно, което, ако „паднало в земята, 
не умре, остава си само; ако ли умре, 
принася много плод” (Йоан 12:24). 
Затова и центърът на християнството 
е не страданието, а възкресението. Не 
Разпети петък, а Великден. И когато 
позволим на тишината да се влее в 
потока на дните ни, да го пречисти 
и успокои, тогава ще прозрем и 
християнската метафора за Бога като 
живот вечен и светлина. И ще станат 
благословени дните ни. ■



Х

Надупчен като швейцарско сирене от пе-
щери и скални ниши, каньонът на рeка 
Русенски Лом е дом на черния щъркел, 
египетския лешояд и още 190 вида редки 
и защитени птици. Но красивият приро-
ден парк някога имал и други обитатели, 
които разговаряли помежду си с мълча-
ние, а с Бог – чрез молитва. Монасите 
исихасти, избрали аскетичния живот и 
съзерцанието, за да се приближат най-
пълно до Всевишния, започнали да се 
заселват по тези места в началото на XIII 
век. Те разширявали естествените пеще-
ри, обособявали параклиси и спални по-
мещения, доиздълбавали скалните улеи 

и ниши, за да си направят водосборища 
и канализация. 

Сложно разклоненият манастирски ком-

плекс „Св. Архангел Михаил” бил основан 

благодарение на щедростта на цар Иван 

Асен II (1218-1241) от монаха Йоаким, 

който по-късно станал първият търнов-
ския патриарх. В най-славните си дни 
манастирът имал 41 скални храма, изо-
графисани от майстори от Търновската 
художествена школа. Днес само в четири 
от тях има съхранени стенописи – оста-
налите пострадали от вандали и земе-
тресения през вековете. Най-запазените 

ХРАМОВЕ НА МЪЛЧАНИЕТО

Пламен Петров 
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В Ивановските скални църкви някога са творили художници и книжовници. 
Днес изоставеният манастирски комплекс с уникални фрески е под закри-
лата на ЮНЕСКО.   
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ПАСТИРЪТ И ВРАБЧЕТАТА

       

Ивановските скални църкви са отворени за посещение всеки ден без 
понеделник и вторник от 9 до 17 часа. Намират се на 4 км от с. Ивано-
во, откъдето са достъпни по асфалтов път и маркирана пешеходна 
пътека. До Иваново, което е на 16 км от Русе, се стига с автомобил 
по магистралата Русе-София или с влак от крайдунавския град. Преди 
Иваново е добре да спрете в с. Басарбово, за да видите как са изглеждали 
някогашните скални храмове в Поломието. Високо в скалите до село-
то е вграден живописният манастир „Св. Димитър Басарбовски”, въз-
становен през 1937 г. Патронът му бил беден пастир, чийто живот се 
преобърнал, след като неволно смачкал гнездо с врабчета и птичките 
умрели. Днес мощите на светеца, който е и покровител на румънската 
столица, се пазят в църквата „Св. св. Константин и Елена” в Букурещ. И 
казват, че вършат чудеса...       



фрески, смятани за върхово постижение 
на средновековното изкуство на Бал-
каните, са в църквата „Св.Богородица”, 
построена през XIV в., когато исихазмът 
получил статут на официална религия в 
България и Византия. Сред тях е портрет 
на дарителя на храма цар Иван Алексан-
дър (1331-1371), който разделил българ-
ското царство между двамата си синове 
Иван Шишман и Иван Срацимир и така 
допринесъл за краха му; сцени от страс-
тите Христови и светски изображения, 
нарушаващи дръзко църковния канон. 
Такива са голите атланти, крепящи храм 
на плещите си; акробатите и смешникът 
с дълги ръкави, които развличат гостите 
на велможа, вероятно болярина на близ-
кия средновековен град Червен.   

Под една от рисунките зоркото око ще 
различи графити: поп Рафаил, 1746 г. 
Обичайна практика (и белег за обра-
зованост) на българите през Средно-

вековието и по-късни епохи била да се 
подписват по стените на обектите, кои-
то посещавали. И понеже по онова вре-
ме манастирският комплекс е запустял, 
историците виждат в подписа на божия 
служител първото документирано дока-
зателство за религиозен туризъм по на-
шите земи. 

Но не само художници са творили в Ива-
новските скални църкви. В манастир на 
хърватския остров Кърк се пази ръкопис 
от 1346 г., в който е записано мястото, къ-
дето е бил създаден  – българския мана-
стир „Св. Архангел Михаил”. Висарионо-
вият Патерик бил пренесен в Хърватия 
от монах книжовник след падането на 
България под османско владичество. Ко-
ето нито миролюбивите исихасти, нито 
затъналите във феодални междуособи-
ци владетели могли да предвидят – или 
предотвратят. ■             

47

бр
ой

 4
/2

01
0



РИЛСКИЯТ МАНАСТИР
 КАТО ПРОСВЕТЕН И ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР НА БЪЛГАРИТЕ



Всеки , който познава историята 
на Рилската света обител, знае, че 
тя е събирала поклонници и има 
монашеско братство още от епохата 
на Първото българско царство и така 
представлява център на християнската 
грамотност, съчетана с монашеска 
аскетика. В образованието на 
религиозния човек важно значение 
има не само интелектуалното 
обучение, но и възпитанието в 
християнски добродетели. Затова 
книжовните центрове са били и 
школи по възпитание, където личният 
пример на учителя е бил възпитателно 
средство и онагледяващо явление, 
което показва живата връзка между 
работата с текста и философията на 

поведенческия човешки акт. Богатата 
библиотека на Рилския манастир пази 
ценни ръкописи и книги, които са били 
полезни на богослужебната дейност 
и на образованието  на монасите. 
Върху тези ръкописи има  прeписки от 
всички исторически епохи. Рилският 
манастир пази славянобългарската 
традиция на богослужението.  Чрез 
славянобългарската традиция и 
опазването на българския език в 
манастирския живот се  създават 
условия образованието и грамотността 
да бъдат разбираеми за народа, още 
повече, че в условията на османска 
власт и гръцко върховенство на 
Църквата българите са имали остра 
нужда от образование и познания на 

РИЛСКИЯТ МАНАСТИР

О
Стефан Чурешки

 бразование на български означава придобиване на облик, т. е. уподобяване на Бога, 
Който е последна инстанция на познанието на човека изобщо. Приемането на славянската 
азбука от българите след Покръстването показва тяхното разбиране за значението на 
грамотността, още повече, че св. Константин Кирил е бил преподавател по философия, 
библиотекар и секретар на известния с начетеността  и ревността си към православието 
византийски патриарх св. Фотий. Затова в България има книжовни средища още от 
Средновековието, а Черноризец Храбър, за когото някои учени предполагат, че е бил 
самият цар Симеон Велики, пише „Слово за буквите”. От всички книжовни и просветни 
средища на българите обаче най-голямо значение за тяхната просвета  и християнска 
култура има Рилският манастир.
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собствения си език. За осъзнатото 
значение на училището говори и 
фактът, че по време на борбите на 
българския народ за освобождение 
от османска власт Рилският манастир 
със своите възпитаници застава на 
страната на просветителите, а не на 
революционерите, осъзнавайки, че 
свободата, която според християнството 
е функция на истината, може да бъде 
придобита чрез духовност и грамотност 
на населението.

         $   $   $

В библиотеката на Рилския манастир 
се пази едно Четвероевангелие от 1361 
година и препис от  Лествицата на св. 
Йоан Лествичник от 1346 година. Пази 
се също така и друг старобългарски 
ръкопис – „За любовта”, който  според 
изследователи на българската 
палеография е бил писан в самия Рилски 
манастир. В обителта бил направен и 
препис на някои от съчиненията на 
св. Ефрем Сириец.

          $   $   $

През ХV век вследствие на османското 
нашествие и трусовете, свързани с него, 
Рилската обител временно запустяла. 
По-късно обаче животът в нея се 
съживил и това дало отражение и на 
книжовната и просветна дейност на 
манастира. Според акад. Иван Дуйчев, 
през османския период Рилската обител 
се превърнала в огнище на българската 
образованост, което спомагало за 
културното опазване на българския 
народ чрез опознаване на истините на 
вярата. Многобройните поклонници, 
идващи от всички краища на България 

се запознавали и с традицията на 
книжовното дело на Рилския манастир. 
От  грамотните лица, които са работили в 
Рилския манастир, историята отбелязва 
имената на двама от най-начетените и 
видни книжовници от ранните години на 
османския период – това са Владислав 
Граматик и Димитрий Кантакузин. 
Известно е, че рилският игумен Теофан 
проявявал големи книжовни интереси. 
Многобройни ръкописи, някои от 
които обаче не могат да бъдат с точност 
датирани от науката, произхождат и 
от  ХVІІ и ХVІІІ век. На границата между 
ХVІІІ и ХІХ век под влияние на духа 
на новото време, който не оставил 
незасегнат и живота на българите, 
в Рилския манастир се отворило 
училище, което показва връзката между 
народните настроения на мирски лица 
за просвета и култура и духовната 
традиция на българския народ. Неофит 
Рилски казва, че в манастира имало 
старинен закон, който повелявал всеки 
от манастирските жители да се обучава 
в книжовно учение. Затова в обителта 
се създали висше и нисше училище  
според нуждите от послушници и 
свещеници. Виктор Григоревич, известен 
изследовател на славянската история 
и събирач на български старини през 
средата на ХІХ век, казва, че дори на 
Света гора нямало такова училище, 
каквото имало в Рилския манастир. 
Неговата сграда е запазена и до ден 
днешен и представлява неразделна  
част от великолепието на манастирския 
комплекс, който излиза и извън стените 
на манастирската обител. В училището 
на Рилския манастир се учили ученици 
от всички краища на България и така се 
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заздравявало чувството за национално 
единство сред българския народ. 
Ръководител на училището бил Неофит 
Рилски – един от най-известните 
български възрожденци, почитан 
от естествената народна памет като 
патрон на българското учителство. 
Той е известен и като родоначалник 
на филологията и педагогиката у 
нас. В музея на Рилския манстир се 
пазят пособията на училището, в 
което се изучавали и светски науки; 
пример за това е глобус по география, 
използван за онагледяване на уроците 
на обучаемите. Сред монасите от 
манастира имало идея да се открие 
и семинария, но това става едва 
през 1876 година, когато в Самоков 
се основава „Самоковско-Рилско 
богословско училище”, оказало влияние 
върху нивото и развоя на българското 
богословско образование. 

Голямата личност в историята на 
образованието на Рилската обител е  
Неофит Рилски,  родом от Банско. Гробът 
му  се намира от дясната страна на храма 
на манастира и от дълги години там се 
извършват поклонения от страна на 
вярващи и от признателното българско 
учителство, тачещо паметта на своя 
патрон. На неговия надгробен надпис 
пише, че той е един от възродителите 
на новобългарската книжнина. За това 
определение допринася фактът, че 
Неофит Рилски е превел Новия Завет на 
новобългарски език през 1870 година 
и така прави Библията достъпна за 
четене и разбиране от обикновените 
хора. Неофит Рилски съдейства за 
образованието и в Габровското училище, 
смятано за най-реномираното светско 

училище във възрожденска България. 

Възпитаници на училището в Рилския 
манастир са били Захари Зоограф, 
Николай Христович, Захари Круша, 
Найден Геров, Йоаким Груев и др. 
Известен учител и книжовник, монах 
от Рилския манастир е бил Аверки 
Попстоянов.

           $   $   $

След Освобождението образованието 
и обучението на българите се поема 
от българската държава, като Рилският 
манастир получава специален статут 
с оглед неговото място в историята 
на българите и значението му като 
книжовен и просветен център. 
Днес всеки, който се интересува от 
историята и от религиозния живот на 
българите, може да посети Рилската 
света обител, да разгледа музея там и 
да види фондовете на библиотеката 
на манастира, който в своята вековна 
история никога не е преставал да бъде 
огнище на книжовност, просвета и 
култура. ■ 53
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Първите заселници идват от унищоженото от турците българско село 
Босилково в Айтоския дял на Източна Стара планина.

ГРАД  ЦАРЕВО
Ивайло Александров
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Град Царево е претърпял мно-
го именни модификации през 
вековете – Василику – 12 в., Ва-
силикос – 1352 г., Василико – до 
1934 г., Царево – до 1950 г., Ми-
чурин – до 1991 г. и отново Ца-
рево до ден днешен. 

Старият град Василико е 
бил разположен в южната част на за-
лива, където сега е кв. „Василико”. Съх-
ранена е интересна легенда за основа-
ването му. Според нея първите засел-
ници идват от унищоженото от турците 
българско село Босилково в Айтоския 
дял на Източна Стара планина. Впо-
следствие българите се погърчват под 
силния натиск на ахтополския владика. 
През 1882 г. избухва пожар, който раз-
рушава почти цялото селище. Причина-
та за него, според запазена гръцка пе-
сен е, че двамата братя Карнуци и някой 
си Георги хванали мишка, потопили я в 
газ и я запалили. Мишката се скрила в 
една от къщите, откъдето пламнал огъ-
нят. Жителите на Василико решили да 
възобновят града си по северната част 
на залива, наречена Лимнос. В Ново Ва-
силико се установяват представителите 
на турската администрация и известен 
брой турски семейства – бежанци от 
свободна България след Руско-турската 
война от 1877-1878 г. По време на Илин ден-
ско-Преображенското въстание през 
1903 г. няколко обединени въстаниче-
ски чети начело с Михаил Герджиков 
превземат Василико. След освобожде-
нието му през 1913 г., гръцките семей-
ства се изселват в Гърция и на тяхно 55
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място идват българи, бежанци от Из-
точна Тракия и Добруджа – от градовете 
Каварна и Добрич.

Църквата „Успение 
Богородично”
Църквата „Успение Богородично” („Ус-
пение на Пресвета Богородица”) в Ца-
рево се намира на два километра южно 
от града – на морския нос, където е бил 
разположен старият град Василико, а 
днес е застроен  квартал „Василико”. 

Според местните предания, на същото 
място е имало средновековна църква, 
градена през  XVI в., като се споме-
нава, че е била построена от пирати, 
които по онова време населявали се-
лището и искали по този начин да из-
купят греховете си. Открити са също 
така останки от средновековно сели-
ще, а според някои – крепост, обита-
вана от пирати. Докато не се извърши 
точно археологическо проучване оба-
че, не може да се докаже истинност-
та на подобни твърдения и предания. 
Това, което се знае със сигурност е, че 
на мястото на съществуващата днес 
църква настина е имало стара така-
ва, строена през 1810 г. Тя обаче бива 
опожарена през есента на 1882 г. ко-
гато стихиен пожар разрушава почти 
целия град Василико. Възстановена е 
в сегашния си вид през 1894 г. 

През втората половина на XX в. за  най-
голямо нещастие храмът бива предос-
тавен на разположение на военните и 
вътрешността му е грубо разрушавана 
и използвана за всичко друго, но не и за 
православен храм. Има данни, че е слу-56
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Църквата „Успение Богородично”  в Царево се намира на два километра южно 
от града – на морския нос, където е бил разположен  старият град Василико.
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Според местните предания на същото място е имало средновековна 
църква, изградена през  XVI в., като се споменава, че е била построена от 
пирати, които по онова време населявали селището и искали по този начин 
да изкупят греховете си.

58
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жела за концертна зала, обор, дори и за 
стрелбище. Въпреки трайно нанесени-
те щети, днес църквата е в добро със-
тояние, възстановена и поддържана, за 
което основен принос има настоящият 
неин предстоятел отец Стоян Кралев. 
Именно с него и с финансовата подкре-
па на няколко добронамерени българи 
са свързани и бъдещите намерения за 
разгръщане потенциала на храма като 
паметник на културата и като част от ту-
ристическа дестинация.   

Църквата е почти правоъгълна в план 
(западната и източната стена се отварят 
на север) с една изпъкваща като обем 
апсида. Трикорабна е, като две редици 
от по пет колони разделят средния ко-
раб от страничните. Колоните са дърве-
ни, но са измазани и имитират кръгли 
масивни колони. Лека дървена прегра-
да отделя притвора от наоса, а олтар-

ното пространство, което е обширно 
и с една апсида, е отделено от наоса с 
висок резбован иконостас. Емпорията 
е от дървена конструкция в П-образна 
форма като подъ и парапетът над сред-
ния кораб  са дъговидни и изпъкнали 
напред. На места дървената конструк-
ция е поддала и има нужда от поправка. 
Както иконостасът, така и амвонът но-
сят определени гръцки влияния.

Църковната сграда е с 
каменни стени с дебелина 70 см, като 
само западната е по-дебела – 100 см. 
Отвън камъкът е разнообразен с редо-
ве от тухли само по северната и запад-

ната фасада. Покривът е дървен, а та-

ваните са обшити с дъски. Над средния 

кораб таванът имитира масивен свод. 

Подът е покрит с мраморни плочи и е 

на нива. Влизането в църквата става по-

средством 3 стъпала надолу. Подът на 

наоса в средния кораб е с едно стъпало 

по-ниско от този в страничните и в при-

твора. Солеят е с две стъпала. Стено-

писи няма. Стените са измазани в бяло, 

но на места мазилката се е пропукала. 

Прозорците и вратите са подменени.

Понастоящем се подготвя проект, чиято 

основна идея е да се превърне храмът в 

добре функциониращ културен памет-

ник, способен да задоволи както нуждите 
на служещите в него хора, така и на по-
стоянно увеличаващите се посетители. ■ 59
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 Първи стъпки в парка
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