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Около празнуването на Деня на независимостта 
(на България, не нечий друг) се завъртат отново 
и отново омръзналите ни през годините 
каламбури за това дали сме независими днес, от 
какво всъщност сме независими, възможна ли 
е независимостта изобщо и прочие любими на 
журналистите клишета. 

Независимостта е висша ценност не само в 
живота на нациите, но и в живота на личността. 
И докато въпросът със зависимостта на 
България от велики сили, геополитически игри 
и сложни икономически интереси е обговарян 
достатъчно интензивно – от привържениците 
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на конспиративни теории до сериозните политолози, въпросът с 
независимостта на отделния човек е доста по-трудна тема.

Животът ни започва като зависими същества – още от майчината утроба сме 
свързани с нечие чуждо съществуване. През целия си живот сме зависими – 
от природните стихии, от храната, от случайности и закономерности. 
Свободата, погледната от този ъгъл, се превръща в съмнителна и спорна 
философска фикция пред лицето на безличните природни и статистически 
закони. Животът е някаква форма на зависимост.

Но тук ще говорим за едни други зависимости – тези, които сами избираме. 
Удоволствия, секс, пари, алкохол, телевизия, интернет, храна – всяко от тези 
неща може да се превърне в „агент на зависимост”, минавайки през широките 
порти на свободната ни воля. Доброволната зависимост от психоактивни 
вещества (а тя е доброволна, доколото се случва по наш избор) и нейната 
крайна фаза, наркозависимостта, е може би най-силната илюстрация на 
обратната страна на медала на свободата. Един грешен избор влече след 
себе си лавина от грешни избори – до дъното, на което свободата вече е 
изгубена и човекът е (само)превърнат в кълбо от първичните си импулси, 
оголен до животинската си страна, но дори и тази животинска страна е вече 
безвъзвратно увредена – животното не се самоубива с наркотици.

И въпреки тези може би пресилени думи, дори на това страшно дъно има 
надежда, и тя е свързана с Другия. Този, който подава ръка, когато всеки друг 
е обърнал гръб. Ближният, а чрез него – и Небето.
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САМОТНО 
ДАРИТЕЛСТВО

Колко щастлив може да 
бъде един църковен дари-
тел и какви са плодовете 

на бездуховността – 
откровен разговор с 

Лъчезар Николов – Чезари

Дария Захариева
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Когато вярваш силно, не можеш да 
бъдеш сам. Вярата и самотата не се 
събират в едно пространство. „Ако 

имате вяра, колкото синапено зърно...” 
Не знам дали някой може да си предста-
ви колко много души са променили тези 
евангелски думи. И колко сили дават те 
досега. 

В новия столичен храм „Възнесение Гос-

подне” се съхранява безценна частица от 

Христовия Кръст. Първата среща с Лъче-

зар Николов – Чезари, ктиторът на храма 

се отложи с ден. Лъчезар е известен сред 

феновете на Футболен клуб ЦСКА. Но на-

шата тема няма връзка с футбола. Незави-

симо от външните прилики, Лъчезар Ни-

колов е съвсем нетипичен фен. 

Разговорът започва отстранено, сякаш пи-
там за трето лице. Осъществената мечта 
да вдигне храм в средата на София не го 

е отделила от реалността. Признава, че го 
е направила щастлив, въпреки че разгово-
рът е малко тъжен...
 
– Преди повече от седем години започ-
вате да градите храм, който завърших-
те неотдавна. Одисеята на неговото 
изграждане е дълга. Споделете някои 
епизоди от извървяването на пътя към 
църквата?

Четири-пет години след като започнах да 
строя църквата „Свети Дух” (сега „Възнесе-
ние Господне” в Слатина) ме заинтересува 
едно момче от Македония, много известен 
техен певец, казва се Тоше Проески. Той 
загина в катастрофа през 2007 година. То-
гава за първи път прочетох в интернет за 
него и научих, че в Македония е обявен 
национален траур във връзка със смъртта 
на това момче. Мен ме трогна друг епизод 
от неговия живот. Тогава прочетох, че той 
страшно много е помагал за изграждането 
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на една църква, част от манастирски ком-
плекс „Преображение Господне” на хълма 
над родния му град Крушево. Това страш-
но ме заинтригува. Гледах снимките от 
Македония, сетих се, че мястото на върха 
на планинската местност напомня за мяс-
тото на самото Преображение на Христос 
и тази мисъл ме вълнуваше. Реших, че ще 
посетя този храм. И 

първите две икони, които купих тога-
ва бяха за църквата на Тоше Проески и 

за църквата, която аз строях. 

Възхитен от ентусиазма на семейството 
на Тоше и неговите съграждани бързо 
открих бащата на певеца. Знаете ли как-
во ме порази – този човек беше приел 
за свой дълг да продължи да помага на 
църквата, за която се е грижел синът му. 
Скръбта от близката загуба на момчето 
се беше преобразила в радост. Видях 
това и ще помня как се почувствах при 
първата ни среща. Казах си: ето колко 
силна е нашата вяра! Имах нужда от 
този пример, за да продължа с храма 
в България. Днес вече сме приятели с 
баща му и чичо му, гостуваме си. Кога-
то разговаряхме с роднининте на Тоше, 
стана дума, че целият град прави храма 
си заедно още от 1986 година. А той не 
е много по-голям от църквата „Възнесе-
ние Господне” в кв. Слатина. Когато раз-
казвах на бащата на Тоше Проески, че 
правя църквата сам, той не можеше да 
повярва, че в двумилионна София няма 

желаещи да помогнат за строителството 
на църква. „Во центарот ти градиш и никой 
нищо не ти помага!” – чудеше се човекът. 
Но е факт. Докато в Македония всичко се 
прави с дарения от хората и всеки камък 
е подарък от някого, а дарителите се над-
преварват кой да помогне, тук, в центъра 
на столичния град никой не помага и дори 
идват да крадат от материалите. Тесли, 
кабели от инсталацията, дори  преди Ве-
ликден се качваха на покрива и крадяха 
ламарината от него. Бях си казал, че няма 
да търся полиция за неприятните съби-
тия. Изпитанията отминават, важна беше 
крайната цел. Чудно е на хората защо в 
православна България постъпваме сякаш 
ни е изтръгната вярата. Не е било отдавна 
времето, в което тя основно ни е крепя-
ла. Сега сами се отделяме от нея. Когато 
реших да строя Божия храм, не изследвах 
настроенията си, не исках да докажа себе 
си. Усещах дълг и призвание – знаех, че 
трябва да направя всичко, за да построя 
този храм. Не си задавах въпроси, мисъл-
та да довърша църквата  не ме напускаше, 
не се отърсвах от нея и тръгнах смело. 

– Изглеждате като човек, който говори с 
неохота за това, което е направил. Къде 
Ви намери вярата?   

Да се търси слава и признание с построява-
нето на храм е дълбоко противоречие със 
самата идея за християнство. В същото вре-
ме си давам сметка, че да се нагърбя с по-
строяването на храм е работа, която много 
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бързо ще ме срещне с моята гордост. Шу-
мът около откриването на църквата, пуб-
ликациите преди това и подозренията на 
много журналисти, че строя, защото искам 
да стана известен, бяха част от изпитанията. 
Трудностите идваха като проверка. Никой 
от нас, след като е приел да върши Божието 
дело, не трябва да си приписва заслуги. 
Ценностите се изместиха в България. Ся-
каш е много важно да ставаме известни. 
Затова сигурно ме заподозряха, че правя 
църква за слава.  

Изписаха се доста неща за мен, но най-
общо те се въртяха около идеята, че със 
строителството на този храм искам да ста-
на известен. 

Когато художниците правеха зографията, 
споменаха, че трябвало ктиторът също да 
бъде изобразен. Разбира се, не се съгла-

сих; абсурдно е, дори ако приемем, че е 
благочестива традиция. Несравнимо удо-
волствие и радост е да построиш църква. 
Няма нищо общо със суетата, нищо че жи-
вотът ни е пълен с фалшив блясък. 

Невероятно е усещането, че си по-
строил Божи храм, в който хората 

ще се венчават, оттам ще тръгват 
семейства, ще идват болни, които 

имат нужда, хора, които се обичат и 
търсят упование в Господ. 

Знам, че в църквата ще се кръщават деца 
и възрастни, ще тръгват по вечния си път 
хора, които си отиват. Колко струват тези 
неща? Те нямат измерение. Ако знаеш, че 
си помогнал в това свято място да бъде 
кръстено дете, да се съберат млади хора, 
да бъде изпратен от земния си живот чо-
век, за каква слава можем да говорим. Ко-
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гато ме питаха какво ме е накарало да пра-
вя църква, отговарях, че не знам. Реших, че 
е хубаво и го направих. 

Господ дава на всеки много неща. Зная 
колко много ми е дал и прецених, че 

трябва да се помъча и аз нещо да дам.
 
Когато излизах на освещаването на църк-

вата навън, видях в двора да стоят три 

невероятно хубави деца. Събираха много 

весело помежду си стотинки, за да си ку-

пят свещички. Тогава си казах: „А това кол-

ко струва? Колко струва децата да дойдат 
тук и да искат да влязат?!” – Да, ето, това е 
благодат, а другото са глупости! Сега, след 
като църквата беше завършена, открита, 
виждам как влизат много хора. И всеки 
търси нещо, всеки се надява, моли се или 
благодари. Да знаеш, че си част от това, е 
неописуемо. Парите така или иначе отиват 
някъде, забравят се, славата отминава, а 
вярата и Божият храм, молитвите на хора-

та остават. Вярвам, че молитвите остават 
да горят от деня, в който са отправени го-
рещо, с някакъв копнеж. 

– По-големи ли са изпитанията, докато 
строите храм, отколкото в обикнове-
ния живот?

Има сериозни изпитания. Усещах съпроти-
ва за много нормални неща, които в еже-
дневието не са ме ме натоварвали така. 
След приключването на грубия строеж се 
хванах с една фирма, която ми беше препо-
ръчана и проверена от викария на Софий-
ския митрополит. Фирмата беше направила 
параклиса в Светия Синод и се бе доказала. 
Харесах работата им. Но при мен не потръг-
на. Подписахме тримесечен договор, полу-
чиха половината пари по него, получиха 
материали и почти три години зациклиха. 
Строежът стоеше на едно ниво. Дълго се чу-
дих какво се случва. Не исках да се откажа. 
Нямах желание да се съдя и да се карам с 
тях. Обещаваха и развиваха различни тео-
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рии, а след три години църквата беше отно-
во на никакво ниво. През описаното време 
само аз знаех колко нерви коства бездели-
ето на моите работници. 

Цялото строителство мина под знака 
на различни трудности. 

Когато започнахме да правим иконоста-
са, подписах договор за шест месеца. Ка-
парирах петдесет процента. Към края на 
следващите шест месеца поисках да видя 
резултата, защото авторите получиха 90%. 
Нищо завършено нямаше. Шестте месеца 
се превърнаха в дълги двадесет. Обаждах 
се, увещавах, молех, карах се. Така минава-
ше времето, в което строях. Поставянето 
на дограмата също беше необикновено 
сложен процес и отне почти осем месеца. 
Благодарение на предаването „Господари 
на ефира” побутнахме довършването на 
този строителен етап. След като най-на-
края дограмата беше поставена, на след-

ващия ден дойдоха от фирмата с документ, 
в който да се разпиша, че нямам финан-
сови претенции за забавянето и няма да 
удържа процент от плащането. 

Но това е храм, защо да го правя? На кого 
съм съдник? Имаме очи, но не виждаме. 

Наистина смятам, че мисленето ни е 
изкривено. Никой не вярва в доброна-

мереността. 

Ако има наистина трудни неща, с които 
трябваше да се боря, те бяха свързани 
най-вече с безумното отношение на хора-
та към идеята да се прави църква. Знаете 
ли колко пари бяха събрани в сметката за 
дарения за близо десет години – цели 350 
лева. Ако не е Господ, близките и шепата 
приятели, не зная как щях да довърша за-
почнатото. Държа да кажа, че човек, който 
прави храм, едва ли пере пари, уредил се 
е с големи суми от фондове или има тежки 
грехове, които е решил да покрие. 
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Срещаха ме хора от квартала и ми се сър-
деха, кълняха, че скривам гледката до кръс-
товището на булеварда, на което всеки ден 
стават катастрофи. От съседните блокове 
направиха подписка срещу храма, идваха 
и ме питаха за какъв се мисля, щом строя 
църква, какво като имам пари. Дотолкова 
сме невежи, че бъркаме църквата с гроби-
ще. И такива въпроси ми задаваха – защо 
строя гробище. Или пък, каква ми е далаве-
рата, че строя църква? Да не би да имам теж-
ки грехове, които изкупвам? И така нататък... 

Както казваха македонските ми приятели, 
невероятно е, че можем да станем толко-
ва лоши. Станали сме такива, защото жи-
веем без вяра. Но вече гледам на своята 
сага отдалеч. 

В началото смятах, че фирмите, с ко-
ито работя, ще ми направят отстъп-

ки, ще поискат да дадат за Божието 
дело нещо. Но идеализмът ми се изпа-

ри бързо. 

Не само, че нямаше отстъпки, а нарочно 
завишени цени – така, на принципа: „Щом 
има – да плаща”. Такова мислене може да 
изглежда скандално, но е факт. Фирмите, 
които идваха да работят, искаха да спече-
лят от църквата, не да дадат, не да дарят. 
За мен в началото беше трудно да проумея 
защо ми се случиха толкова много битки.

Вече чувствам удовлетворение от натру-
пания опит. Благодаря на Господ, че ми 
помогна да изживея и да победя в изпи-

танията. Пътят, който трябваше да измина, 
ми даде мъдрост и отговори на много дъл-
боки въпроси. Наивността е немислима, 
но любовта е задължителна. Изпитанието 
сякаш съдържаше урок как да се съхра-
ня човек във всеки момент, защото бях 
поел по тясната пътечка към Бога. Ако не 
ми беше дадено да строя църква, щях ли 
да знам как се прави църковен престол, 
колко сантиметра е висок, какво се влага в 
него, колко сантиметра е отворът, откъде е 
дошъл камъкът? Изключително удоволст-
вие е да участваш в създаването на храм! 

На Господ се дава най-доброто от онова, 
което имаме. Не евтиното, не излишъка, 
само най-хубавото.       

– Разбрахте ли цената на бездухов-
ността?

Цената на бездуховността е много висока. 
Това, което лично преживях, е част от пло-
довете на духовния колапс. Не, не искам 
да бъда черноглед. Може би само аз съм 
попадал на нелоялни изпълнители, които 
са създавали проблеми. Но е добре да се 
замисляме как и защо живеем. 

През последните почти десет интензив-
ни в духовно отношение години разбрах, 
че  липсват делата. Добрите дела, за ко-
ито пишат апостолите в Новия Завет. 
Може би наистина много хора вярват, но 
не правят много за вярата си. В трудни 
моменти се питах дали в доброто всъщ-
ност вярваме. 
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Бездействието и пристрастеността 
към оплюване на онзи, който работи и 
се бори се превърна в най-практикува-

ното масово упражнение. 

Оклеветяването на другия човек не може 
да оневини, ако не правим нищо хубаво. 
Нуждаем се от добрини. Защо бягаме от 
тази истина? 

От деня, в който стартира строителството 
на църквата научих много истини за себе 
си и за българската реалност. Родна на-
ционална черта е да съдим другите пре-
калено строго без основание. Този начин 
на мислене изглежда приемлив за голяма 
част от нас. 

Хубаво е, че има хора, които биха се раз-
давали и ще бъдат щастливи, ако успеят да 
предизвикат само една усмивка на лицето 
на някого. Красотата може да бъде повече, 
защото доброто е по-силно и Бог винаги 
побеждава.

Нищо не помага повече от вярата. „Ако 
имате вяра колкото синапено зърно, ще 
премествате планини”. Видях с очите си, 
че е така, независимо от трудностите и 
никога не съм се съмнявал, че църквата 
на бул. „Ситняково” и ул. „Иван Асен ІІ” 
ще бъде завършена и ще бъде хубава. 
Имал съм съмнение нещо физически да 
не ми попречи да я довърша. Четях и не-
ласкави писания за себе си. Журналисти 
се обаждаха и искаха да научават исти-
ната за забавянето на храма за няколко 
минути по телефона. А после произвеж-
даха сензации. 

Два месеца след откриването на храма 
мога да гледам с облекчение назад. Бо-
жията любов надделя над всичко друго. 
С часове съм гледал как художниците 
изписват лика на Христос Пантократор. 
Исках дори да ми позволят да оставя 
една капчица, линийка в цветовете на 
одеждите. Щастлив съм, че зная откъде 
е дошло всяко камъче, как е вградено, 
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как се е случило всичко. Преди да донеса 
целувателните икони в църквата, те бяха 
два месеца у дома. Повярвайте, това е 
щастие, което трябва да поискаме да се 
случва по-често.  

– Църквата „Възнесение Господне” съх-
ранява като драгоценна реликва час-
тица от Кръста, на който е разпънат 
Господ Иисус Христос. Как получихте 
голямата светиня? 

Когато за първи път се обърнах се към 

министър Божидар Димитров за съдей-

ствие за Свети мощи за храма, той каза, че 

ще разговаря с министър-председателя 

Бойко Борисов. Премиерът е в църков-

ното настоятелство и подари кръщелния 

купел на освещаването. След три минути 

проф. Димитров ми върна обаждане с ду-

мите: „Ще получите частица от Светия 

Кръст”.  Така бяхме удостоени да имаме 
в нашия храм една от четирите части-
ци от Христовия Кръст, които се пазят 
в България. За мен това е знак, че Бог 
е забелязал грижата и препятствията, 
през които преминахме. Това парче от 
Кръста е донесено от Охридската епар-
хия. Българските гарнизони на път за 
Родината след Първата световна война 
я донасят със себе си и частицата се 
съхранява в държавната съкровищни-
ца. С Божията помощ тя е при нас. Ми-
нистър Димитров я държеше и ръката 
му трепереше. Това е голяма милост. 
Някога търсеха доказателства за Божи-
ето присъствие. Едва ли има по-голямо 
доказателство за Божия Дух от свети-
ните, които помагат на хората да живе-
ят, да вярват, да се радват. 
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Знаете ли кой е първият известен по име 
български монах-отшелник? Не става 
въпрос за Седмочислениците (св. Кирил 
и Методий и техните ученици) или за 
иноците, които служат в скрипториите 
и канцелариите на Българската църква 
през ІХ-Х в. (Йоан Екзарх, Черноризец 
Храбър и др.). Първият, който сигурно ще 
ви дойде наум, е св. Иван Рилски, с когото 
се свързва клишето „баща на българското 
монашество”. Смята се, че той е починал 
през 946 г. Но в скалния манастир до с. 
Клепча, Търговищко, са открити два ста-
робългарски надписа от времето на цар 
Симеон І Велики. Първият от тях гласи: „В 
година 6430 [921] през месец октомври 
почина раб Божи Антон...”. Другият, много 
по-добре запазен надпис няма дата и 

текстът му е: „В името на Отца и Сина и 
Светия Дух. Тук почива праведният отец 
Антони. +.” За този почитан български 
„авва”, замонашен с името на преп. Анто-
ний Велики, не е известно нищо друго. 

Ние разполагаме с точни или приблизи-
телни дати за основаването на най-голе-
мите български манастири. Темелите на 
Рилския са сложени от св. Иван преди 
неговата кончина през 946 г. Бачковската 
обител, чийто Устав е най-ранният у нас, е 
ктитория на византийския военачалник, 
по народност грузинец, Григорий Бакури-
ани през 1083 г. Според летописа начало-
то на Троянския манастир е поставeно от 
един хилендарски монах, който пътува за 
Влашко през 1600 г.

Гложенският манастир – 
между фолклора и туризма
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В манастира е развивана и 
книжовна дейност, стиму-
лирана от забележителното  
близко средище – Етропол-
ския манастир „Св. Троица” 
(Варовитец). През 1619 г. тук 
е преписан Постен триод 
(сега в свищовския музей). 
Днешните жилищни сгради, 
които обрамчват двора са 
строени след 1856 г., когато 
тук избухва пожар. Най-из-
вестният гложенски монах 
през ХІХ в. е архимандрит 
Евтимий от Сопот, който е 
приятел на Левски и често 
го е приютявал в специално 
скривалище. Той е и прочут 
лечител и хирург, при който 
търсят помощ не само сто-
тици българи, но и помаци, 
и турци. През 1893-1894 г. 
тук е заточен търновският 
митрополит Климент (Ва-
сил Друмев), който е краен 
русофил и произнася огне-
ни речи срещу заплахите 
за православието в Бълга-
рия. За неговия престой в 
манастира напомня малък 
музей. 

Архимандрит доц. Павел СТЕФАНОВ

Сведенията за нашите по-малки манастири често 
са откъслечни или легендарни. Това се отнася и за 
Гложенския манастир „Св. великомъченик Георги 
Победоносец”, който е залепен като лястовиче 
гнездо на една скала над с. Гложене на около 15 
км северно от Тетевен. До манастира се стига по 
асфалтиран път от Ябланица през с. Малък Извор. 
Това е може би манастирът с най-красивото мес-
тоположение в България. Заобиколен е от стари 
букови гори, ухайни ливади, планински рид „Камен 
лисец”, пещера „Моровица”, дълга няколко киломе-
тра. При хубаво време от обителта се виждат Дунав 
и Бяло море.
 
В миналото манастирът е притежавал обширни 
имоти в района. Запазени са турски тапии от 1793 
и 1834-1835 г., в които те са описани подробно. 
Старата църква на Гложенския манастир не същест-
вува. Тя е строена най-вероятно през ХVІ в. и е била 
зографисана. Имената на богатите тетевенци, които 
са били изобразени в притвора на църквата, се сре-
щат и в един поменик на Зографския манастир от 
първата половина на ХVІІ в. Полуразрушен от земе-
тресението през 1913 г., храмът е досъборен през 
1929-1930 г. и на негово място е издигнат нов храм  
в протестантски стил, проектиран от завършилия в 
Германия арх. Борис Иванчев от Ловеч. Запазени са 
иконите от старата църква, рисувани от видния раз-
градски зограф свещ. Иван Попрайков през 1828 г. 17
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Ако пожелаете да се запознаете с 
история та на Гложенския манастир, 
единственият монах, който е и екскур-
зовод, ще ви я разкаже. Според легенда-
та, през ХIII век по тези места намерил 
убежище киевският княз Георгий Глож, 
дошъл от Южна Русия, гонен от татарски-
те орди. Асеневци му оказали гостопри-
емство. Князът основал селото Гложене 
и започнал строителство на манастир. 
Първоначално той трябвало да се нарича 
„Преображение” и се намирал в мест-
ността над селото, наречена Градището. 
Когато завършили манастира, стените 
на сградата започнали да се рушат, а 
чудотворната икона на св. Георги, която 
русите носели от своята родина, изчез-
нала. По-късно била намерена на скалата 
в подножието на връх Камен Лисец. За 
княза това било знамение, че именно 

на това място трябвало да бъде вдигнат 
манастира. Нова сграда била построен 
там, а на манастира дали името „Св. Геор-
ги Победоносец”. 

Легендата е записана в Сказание, което 
е запазено в два преписа от Възражда-
нето. Доскоро тя идеално пасваше на 
целите на българо-съветската дружба 
и аз лично бях свидетел как в края на 
70-те години тук Ловчанският митро-
полит организираше пищни банкети за 
съветския посланик и български пар-
тийни величия, които тук преяждаха, 
препиваха и пееха прогресивни песни. 
Но вярна ли е легендата?
Обективният филологически анализ на 
Сказанието доказва, че неговият съста-
вител вероятно е русин или украинец, 
и то монах. Категорично указание за 
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времето, когато е създадено сказанието, се крие в една 
дума от неговия текст: „...такожде и политических боголю-
бивыхъ и доброжелателныхъ христіанъ....” Прилагателното  
„политически” означава светски лица или миряни според 
ранното значение на този термин, заимстван в руския език 
от полски през първата половина на XVIII в. Следователно 
е изключена възможността легендата да датира по-рано от 
XVIII столетие.

За съществуване на киевски княз с фамилия Гложенски или 
с име Георгий Глож през XIII век няма летописни данни. Ко-
гато потърсих паралели на гложенската версия, се оказа, че 
съществуват легенди за основаването на Изворския мана-
стир във Видинско от руски княз „Извор Таворски” през XII 
в., също воден от хвърчаща икона, и на Берковица от „руски 
воевода Берковица”, пристигнал с киевския княз Светослав 
към края на X в. По всяка вероятност в тези мъгляви сказа-
ния намира отзвук споменът за владичеството на русина 
Яков Светослав в Северозападна България през XIII в. Той се 
назовава „император” и дори сече собствени монети.

Етимологичният анализ на селищното име Гложене доказва, 
че то не може да произхожда от лично име Глож. Нито в ми-
налото, нито днес славянската антропонимия познава лич-
но име Глож, с което биха могли да се свърже село Гложе не. 
Същото име носят и села във Врачанско и Сърбия.

Главният довод на тези, които търсят в Гложенския мана-
стир сянката на киевския княз е фактът, че в редица извори 
(бележки в книги, надписи на печати) тази обител се назова-
ва „Киев”, „Киево”, „Киевска”. Османските фискални регистри 
от 70-те години на XV в. включват вилает Киево (Киева), а 
в него - зиамет Киево, който обхваща  Тетевенско и част от 
Ботевградско и Луковитско. Среднобългарското селище 
Киево, чието име се наследява от вилаета, не се среща в ре-
гистрите през XVІ в. и навярно е разрушено. Не е известно 
местоположението на с. Киево, но няма съмнение, че то се 
е намирало в близост до манастира. Името на изчезналото 
българско селище и името на днешната украинска столица 
Киев са свързани само поради обстоятелството, че произ-
лизат от общославянското лично име Кий (Кийо), което поне 
у нас не се употребява след Освобождението. Следовател-
но основният аргумент на тезата, че Гложенският манастир 
е основан от киевски бежанци, не издържа критика.
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Епизодът с летящата по въздуха икона, който е съ-
ществен в гложенското сказание, се среща често в 
религиозния фолклор. Преди години с разрешението 
на игумена на Гложенския манастир свалих за първи 
път обковката на иконата и я проучих. Нейната основа 
е иглолистно дърво, а не широколистно, както при 
българските икони. То е запазено добре и в никакъв 
случай не е отрязано преди 750 години. Върху иконата 
е изобразено чудото на св. Георги със змея. Неговата 
иконография е твърде късна. Звярът е представен 
мъртъв, а светецът е облечен с ренесансови доспехи. 
Надписът на иконата е съставен с руския граждански 
шрифт, въведен от цар Петър I Велики с указ от 1710 
г. Следователно този образ е създаден в  Украйна и 

вероятно в Киево-Печерската лавра през 
първата половина на XVIII в. 

По същото време не без помощта на ки-
евските монаси е фабрикувана легендата 
за основаването на Гложенската обител, 
която се основава на съвпадението между 
популярното сред народа име на манасти-
ра („Киево”) и името на украинския град. 
Духовните връзки между Гложенския мана-
стир и украинската култура през XVIII-XIX в. 
се изразяват и в придобиването на редица 
старопечатни книги, главно чрез дарения 
на миряни. Те са: Апостол (1738), Евангелие 
(1746), Псалтир (1750), Часослов (1751) и др.

Днес Гложенският манастир е преди всичко 
средоточие на туризъм, за което в него действа рес-
торант и хотелска база. Но ако го посетите, когато е 
потънал в есенната мъгла или е облепен от искрите на 
скрежа, най-вероятно няма да попаднете на шумни или 
пийнали посетители. Ще можете да се помолите насаме 
и да се разходите – също сами - из красивите околнос-
ти. Ще разберете колко е бил прав старият грешник 
Фридрих Ницше, който проницателно отбелязва: „Дос-
тойнството на човека се измерва по това, доколко той е 
способен да бъде самотен”. 



24

бр
ой

 7
/2

01
0

ШКАФ 
за облаци

Разговор с художника Атанас Хранов

Петър Петров
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Атанас Хранов е роден през 1961 г. в гр. 
Пловдив. Завършва Средното училище по 

изкуства в Котел, а през 1987 г. Национал-
ната художествена Академия, специалност 
Дърворезба - при проф. Антон Дончев. Рабо-
ти основно в областта на дървопластика-
та и живописта. Има над 25 самостоятел-
ни изложби и участия в повече от 50 общи 

изложби в България и чужбина. 
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Картините Ви ми въздействат 
опияняващо. Отсъства 
наставлението в тях, няма и 

предчувствие за агресия. Триизмерни 
красиви живописни приказки – така 
бих ги определил. Притесняват 
ли Ви дефинициите, дежурните 
аплаузи за това колко високо се 
извисяват произведенията ви? Или 
това не ангажира по никакъв начин 
съзнанието Ви?

Не, не ме притесняват. Но какво 
значение имат дефинициите, когато 
има и талантливи автори, които нищо 
не са завършили? Както едно време. 
Чиракували са при някой майстор. Не 
е имало никакви академии… Повече 
ме интересува доколко успявам да съм 
изразителен.

Писателят Александър Секулов, 
чиито книги обогатявате с ваши 
творби, макар поместени в умален 
мащаб, издаде ръкопис, озаглавен 
„Колекционерът на любовни 
изречения”. Имате ли усещането, че 
като художник сте колекционер на 
мигове, на изящни и почти уловими 
образи и спомени от настоящето, които 
преследвате?

Основното занимание на човек, който се 
занимава с изкуство, е да усети дълбоко 
миговете, така да ги интерпретира, че 

те да стигнат до максимален брой хора. 
Сменям материалите, за да мога след 
време да се върна към някои от тях с 
нов и свеж поглед. Умишлено бягам в 
различни посоки. От чистата пластика, от 
чистата живопис.Т

„Прекосяване на пейзаж” се казва 
една от картините в изложбата, 
която направихте в столичната 
галерия „Ракурси”. Друга – „Мъжът 
и тополовият пух”, трета – „Шкаф за 
облаци”. Звучи много поетично. В 
една статия ви наричат заедно със 
Секулов „професионални романтици”. 
Като „самотни играчи”, „ завършени 
егоцентрици”. Не се ли чувствате 
уязвим като такъв?

В професионален план не се чувствам 
уязвим. До голяма степен аз определям 
какво ще стане, какво не. В личния ми 
живот е по-различно. Не винаги държа 
всичко в свои ръце. А егоцентризмът 
в изкуството помага, защото трябва да 
си вгледан в себе си толкова истински, 
когато твориш, че да го предадеш на 
останалите. Да изработиш универсален 
ключ, който да предадеш на хората. 
Колкото си по-добър в занаята, толкова 
ти е по-универсален ключът. Обичам 
заглавието „Шкаф за облаци”, да. За мен 
шкафът напомня за нещо старо. Място, 
в което се поставят лични вещи, които 
не използваме ежедневно. Работи, 
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които не ни трябват всеки ден. Пазим 
ги дълго в шкафа, който е тайно и 
магично място.

Последната Ви изложба в галерия 
„Ракурси” се казваше Curriculum 
Vitae, което преведено от 
латински означава „протичане на 
живота”. Идеята е за паралелните 
ни биографии – извън сухата 
информация къде и кога, какво сме 
работили. Вълнува Ви съкровеното 
отвъд сивитата и препоръките 
евентуално от бившите до бъдещите 
работодатели. Но дали всеки е 
способен да изживее и осъзнае 
неповторимото, магичното, впит в 
баналността на злободневието?

Не всеки иска да преживее духовното.
То предполага по-голяма чувствителност, 
предполага и по-голяма отговорност към 
това, което правиш. Има хора с „духовни 
биографии”, които са с толкова силен 
отрицателен знак, че по-добре да не ги 
забелязваме...

Завършил сте дърворезба. Занимавал 
сте се със скулптура. Усетът за детайла, 
търпеливостта, с която постигате вашата 
образност – на дърворезбарството като 
занаят ли се дължат? 

По-скоро е усещането за отговорност 
към картината. Не мога някак си да я 
претупам. Само колкото да запълни 
стените…
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За духовния стаж детайлът ли е по-
важен? 

Да. Но всичко е възможно, въпрос на усет 
е да нацелиш важните неща в живота. Да 
не се поддадеш на течението, на лесното, 
на хвалебствията. Човек трябва да се 
страхува много повече от успехите си, 
отколкото от неуспехите.

Доколко Ви влияят наистина 
подхвърлени реплики, които сте чули 
„зад гърба” на картините си? Ласкаят 
ли Ви оценките, или предпочитате 
да развълнувате искрено съвсем 
непублични, извън крясъка и 
суматохата на медиите, хора?

Стигам до широк спектър от хора... От 
високи критици до най-обикновени хора 

одобряват произведенията ми… Не мога 

да се оплача.

В работите Ви се срещат повтарящи се 
образи – ключалки, котки (или сенки 
на котки), птици, зелени ябълки... 
Зрителят се понася като че по някакви 
въздушни течения, докато наблюдава 
приказките Ви, странстванията Ви. 
Заразявате като че ли с тайни всеки, 
който се взре в живописта Ви?

Подсъзнанието обхваща магичното, 

нещата, които са извън логиката… Затова 

и картините ми са такива.

Умишлено ли използвате 
преобладаващи цветове?
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Не знам какво за вас са преобладаващи 
цветове. Има моменти, в които откривам 
някои цветове. Кармин, например, 
това е бордо. В предишната си изложба 
„Астрономия на вишните”, която също 
беше в галерия „Ракурси”, го открих този 
цвят. Още не съм стигнал до сивото. 
Това е прекрасен цвят, но не съм 
стигнал до него…

Някои цитират откъси от любими 
книги. Възможно ли е творбите 
Ви да се възприемат по същия 

начин – като цитати на изящното, на 
неподражаемото и изтичащото във 
времето?

Да. Картината е цитат. В този смисъл, 
че ти си концентрирал времето в нея. 
Опитвам картините да ми звучат по-скоро 
като дълги истории, да има пластове, 
подтекстове.

Доколкото знам, пътувате от време 
на време с яхта. Пътешествията ли 
са Вашето изкушение? Устоими ли са 



пейзажите, които прекосявате, докато 
сте по вода?

Най-прекрасното при яхтите е, че 
плуваш в пейзажа. Той не се повтаря 
никога. Животът става по-простичък, без 
условности. 

Имате вид на човек, който рядко 
излиза от кожата си. Или по-скоро 
рядко излизате от хармоничността, 
която намирате в изкуството.

Опитвам се предварително да 
подредя нещата. Държа точно на тази 
хармоничност. Отбягвам хора, които 
търсят скандала, лесната слава. 



Господ
ще помогне

...
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Здравейте, отец Иван! Минаха някол-
ко месеца, откакто чухме за проблеми 
около Дома за сираци „Св. Николай” в 
Нови хан. Отшумяха ли? Спокойно ли 
живеете сега?

Не мога да кажа, че всичко сега е безме-
тежно. Пречките възникват от местната 
власт. Наскоро в селото обикаляше под-
писка против мен, подписана анонимно от 
„християни от с. Нови хан”. Изискванията 
на общината и кметството са разбираеми 
и се стараем да ги изпълним, но обикно-
вено става така, че след изпълнението им 
се появяват нови и постоянно наваксваме. 
Пишат писма и до Софийска митрополия 
срещу мен, в селото има инициативен ко-
митет, който създава подписки...

Защо толкова хора се впрягат срещу 
Вас, отец Иван? Вие се грижите за деца 
и майки, не се ли харесва това на съсе-
ляните и управляващите?

В последно време е така, въпреки че ня-
мам проблем с държавната власт. Но пък 
срещу нашия дом са много активни в об-
щината сега. Строителни, санитарни, и 
други изисквания трябва да бъдат изпъл-
нени от нас в срок. Но виждате, че тук ра-
ботим сами и толкова можем да направим. 
Помагат ни ентусиасти. Когато исках да 
одобрим новото крило на дома, защо-
то се събрахме много гърла в старото, 
се наложи да чакаме повече от четири 
години за издаване на разрешително 

за строеж. Така и не го дочакахме. Де-
цата растяха,  трябваше им място и спо-
койствие, а не можех да предложа нищо 
разумно. И на моя отговорност строежът 
започна. Документите са в общината, все-
ки, който би пожелал през последните го-
дини, можеше да ги погледне. В подписка-
та, която споменах, се оплакват от шума и 
децата, както и от това, че тук постоянно 
има много хора. Нормално е, няма къде да 
отидем, тук има 140 майки. 

Проблем с Митрополията също има, 
защото съществува документ, раз-
писан от епископ Йоан, в който пише 
че той не знае за съществуването на 
Дома за сираци „Св. Николай”, а може 
би не го припознава като свой... Това е 
странно, съществуваме доста години, тези 
факти се използват много умело от мест-
ната власт, която все още желае да затва-
ря сиропиталището. Много владици са 
ми помагали през годините, давали са ми 
пари, помагал ми е и предшественикът на 
дядо Йоан. Моята работа никога не е била 
извън рамките на БПЦ, дано прецени моят 
архиерей, че съм работил само за своята 
Църква. За 23 години от съществуването 
на Дома не съм имал проблеми с никого. 
Сега започнаха.  

Защо не Ви приемат в селото толкова 
години? Разбрахме, че на Вашите деца 
е забранено да посещават детската гра-
дина, а майките не могат да получат 
адресна регистрация, че живеят тук, 

...на тези, които са подали ръка
Интервю на Дария Захариева с отец Иван от Нови Хан
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следователно нямат право на социални 
помощи. Каква е причината да се случ-
ват такива неща?

Има и други неща, които мога да добавя 
към Вашия списък: децата не бива да иг-
раят в градинката, населил съм Нови хан с 
цигани, някои от моите майки проституи-
рат, а аз им давам подслон. Толкова много 
неща се говорят... Но не са така! Наистина 
не зная защо толкова много небивалици 
трябва да се измислят. Имам роми в дома, 
но нима те не са хора? Работят заедно с 
мен и не е вярно, че крадат, защото не поз-
волявам никой да излиза навън без мое 
знание и разрешение. Една шепа хора са 
против Дома, другите не пречат, разбира-
ме се с тях. Освен кмета на Нови хан има 

и един общински съветник, който е про-
тив дома за сираци. Причината при него е 
принадлежността към друга християнска 
деноминация. Освен това, не съм местен и 
това ми пречи да се впиша в идеята за се-
лище, в което жителите са само от местни-
те родове. Вероятно и моята инициатива 
да направя тук дом за сираци и майки не 
е свързана с манталитета на хората и вли-
за в противоречие; почти никой, свързан 
с дома, не е оттук. Дотук не бях имал про-
блеми с местната власт – помощта винаги 
е била взаимна. По времето на предишния 
общински кмет беше прокарана кана-
лизацията на Дома. Към него също бяха 
адресирани не едно и две писма против 
мен. Но той ми ги показа и не им обърна 
внимание. Предишният кмет на Нови хан 
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също ми помагаше и ме разбираше. Отде-
лих строителни материали от едно наше 
дарение и измазахме нашето кметство. 
Но от няколко месеца не зная какво ста-
ва – изпитанията се изливат върху нас и 
не спират да ни клеветят. Обвиненията са 
абсурдни, жестоки, дори не знам кой може 
да отделя време да ги измисля.    
 
Преди няколко месеца настоящия кмет 
на с. Нови хан даде интервю за „Теле-
граф”, в което твърдеше, че децата 
живеят сред проститутки. 
Интервюто, досещате се, беше пуснато на 
челно място във вестника. Тази тема се 
поде и в общината на Елин Пелин. В нача-
лото бях решен да ги съдя за клавета, нека 
посочат коя от тези жени е проститутка. 
Защо говорят така безотговорно – това 
са обществени хора, нека се държат се-
риозно, какво е това?! Още искам да се 

извинят пред нещастните деца, онеп-
равдани от нашата държава и от нас. 
Какво са виновни те за живота си? Тук 
са едно семейство, а знаят ли тези об-
щинари и журналисти  как са живели, 
гладували, мизерували, как биха живе-
ли? В дома от толкова години наме-
риха спокойствие и се почувстваха за-
щитени. И сега отново нямат спокой-
ствие, отново ги стряскат с „новини”. 
Преди три години непосредствено пред 
дома построиха кръчма, от която не може 
да се спи. След като се напият, клиентите 
излизат и безчинстват наоколо. Не смея да 
пускам децата навън привечер. И вместо 
да вземат присърце този проблем, упра-
вляващите си измислят грозни легенди 
за обитателите на дома. Скоро направиха 
тоалетна до кръчмата, преди нямаше. По-
могнахме им ние. Но пияните хора излизат 
и обиждат обитателите на дома, крещят и 
се държат вулгарно. Не мисля, че е редно 
до сиропиталища, църкви и училища да 
има кръчми. 

Преди няколко месеца в национален 
ефир един от общинските заместник 
кметове заяви, че ще затвори дома, 
защото не отговаря на съвременните 
санитарно-хигиенни изисквания. По-
кривате ли нормите сега, в какво Ви об-
виняват?

Заместник-кметът на общината по обра-
зованието застана пред микрофоните 
на една от големите телевизии напълно 



35

бр
ой

 7
/2

01
0

прибера. А знаете ли как се грижи дър-
жавата за такива хора? Три месеца ги 
пращат тук, три месеца – там, после на 
друго място. Те не могат да се осъзнаят, 
растат в ужас. Къде ще живеят, ако раз-
рушат дома. Всеки ден тук са нахране-
ни, всеки ден има кой да им каже добра 
дума, да поговори с тях, да им се усмих-
не, да ги подслони... Какво се случва с 
такива хора, кой мисли за тях? И къде в 
България има дом, в който живеят май-
ки с деца? 
Когато се прибрах от телевизионното си 
участие, заварих паника и ужас. Всички 
плачеха и говореха, че сигурно ще ги изго-
нят от дома. Не ми беше лесно да ги успо-
коя. Питах ги: кой ви каза, че ще ви гонят? 
Хубаво ли е да причиняват толкова зло на 
децата, защо го правят, кажете... 

неподготвена. Тя никога не е идвала при 
нас, няма как да е видяла какви норми 
покриваме ние. Истината е, че сградите 
са строени единствено с дарения и са 
плод на нашия труд. Каквото и колкото 
можем, толкова правим. Знаете ли, че 
тук се работи много от ранни зори, ни-
кой не се спира, постоянно има какво 
да се прави. Но работата е далеч повече 
от нашите възможности. Децата играят, 
работят големите. Помага ни се на до-
броволен принцип, но е трудно. Много 
помагачи идват и си отиват. Не издър-
жат и ги разбирам. Но сега, след толкова 
години, ако затворят дома, къде ще оти-
дат тези деца и майки? Всеки ден има 
хора от различни краища на страната, 
които звънят да ги прибера. Отказвам, 
много ми е мъчно, но няма къде да ги 
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Напоследък си казвам: добре, защо ми 
трябваше всичко това? Не можех ли да 
си служа на празници, да погребвам и 
опявам, да си живея живота? 

Аз реших да направя това, което е писа-
но в Евангелието – да върша добро.  И 
ето какво се получи... Малко ми е тъжно. 
Понякога не ми се влиза тук, болезнено 
ми е, трудно ми е да се овладея от при-
тесненията, да не ме гледат децата, за-
щото усещат. Толкова голяма е отговор-
ността, толкова болка има в тези хора, 
които съм прибрал; какво искат от нас, 
къде да отидем?! Това са безскрупулни 
хора, без сърца и съвест. Преди години 
бяхме задлъжняли с 8000 лв за ток и ни 
го бяха прекъснали, беше горещо лято, 
всичи продукти ни се развалиха. Тогава 
стана така, че Слави Трифонов беше раз-
брал и ни плати задължението. Когато се 
разбра за възможността домът да бъде 
затворен, три дни в кръчмата до нaс не 
спряха празненствата. 

Имате опит с много различни житейски 
ситуации. Имало ли е при Вас зависими 

хора? Как им помагате да се отърсят от 
своята зависимост? 

Разнообразни зависимости съм срещал в 
моя свещенически опит. При мен е имало 
хора, зависими от наркотици, алкохол, ме-
дикаменти, зависими от близки, какви ли 
не случаи... Опитах се да помагам на млади 
хора, зависими от наркотици. Според мен, 
тази зависимост е изключително трудно 
преодолима, но възможна за преборване. 
Според мен по-трудно се преодолява за-
висимостта от алкохола. Може би защото е 
по-масов и по-достъпен, порокът на пиян-
ството е по-устойчив. 
И докато при наркотиците имах случаи на 
хора, които се отърсваха от зависимостта 
с Божия помощ, при алкохолно зависими-
те беше по-трудно и не мога да кажа, че 
има кой знае какви резултати. 

Ако един човек се е ограничил за известно 
време и после го почерпят отново с една 
чашка, порокът му се отприщва отново. 
Колко молитви, обещания в храма, пред 
Евангелието, колко думи са изговорени 
с жертвите на този порок! Но там, където 
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ние хората не се справяме, идва Божията 
помощ. Когато започне да изглежда без-
надеждно, се намесват Христос и Бого-
родица. Никотинозависимите също не са 
малко. Много е трудно да се откаже човек 
от цигарите. Влияят и на другите наоколо, 
разболяват и околните. Имам една въз-
растна жена, която не спираше да пуши; тя 
помага в дома. Един ден тръгнахме да вър-
шим работа и я гледам, спира се тук, спира 
се там, подпира се. Питам я какво става, 
а тя ми отговаря, че не може да си поеме 
въздух. Закарахме я в болница, прегледаха 
я и й казаха, че й остават 20 дни живот, ако 
продължи така – с по две-три кутии цигари 
на ден. Оттогава минаха няколко години и 
жената не е запалила цигара. Трябваше 
лекар да й каже, че така не може да про-
дължава да се трови. Ето, че спря. Сега е 
тук, гледа внучето си, майка му работи в 
чужбина, а тя е с малка пенсия и помага. 

С наркоманите съм имал няколко срещи. 
Заради своята зависимост те лъжат, ма-
мят, измъчват се. Какви неща измислят 
само, как да не им повярва човек?! Имал 
съм случаи с наркомани, които престо-
яваха тук цели две години. Не им давах 
да излизат от портата. Не позволявах на 
приятелите им да идват тук да ги виждат. 
Имах случаи, в които техни „приятели” уж 
идваха да ги видят, а им носеха дози. Един 
път хванах такива доброжелатели, пригот-
вили 25 дози. Този случай не завърши до-
бре, разделихме се, защото трафикантът 
се стараеше да идва тук често, а жертвата 
не можеше да се закрепи. Но имам случаи 

с наркомани, които се откопчиха от зави-
симостта. Едно момче, беше тук и върве-
ше плътно до мен. Изяде пастата за зъби, 
одеколоните, ядеше много и непрекъсна-
то, защото не можеше да задоволи глада 
си за наркотици. Ходехме винаги заедно, 
всяка сутрин в църквата четех молитви, а 
той имаше криза. Постехме заедно. Две го-
дини изкара тук и сега е добре. Имах още 
едно момче, което сега работи в София. 

Едно момиче също престоя две години, 
беше с тежка зависимост, изпадаше в 
страшни кризи, опитваше се да увлече 
баща си и да избяга. Той се обаждаше 
вечер, а тя се оплакваше. 

Не говореше истината. Опитваше се да 
изкопчи пари, защото зависимостта я мъ-
чеше. Една вечер, след поредното позвъ-
няване поисках да поговоря с таткото. Той 
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беше много притеснен – дъщеря му плаче-
ше и се тръшкаше по телефона. Обясних 
му, че всички проблеми ще отшумят, да 
бъде силен и за известно време да изча-
ка, да не се обажда, защото й дава идеи да 
бяга и да търси пари. Казах му, че когато за 
забавление с приели да се тровят с нарко-
тици, тя и приятелите й не са плакали; да 
не обръща внимание на това. Той ме пос-
луша. Чухме се почти след месец – тя беше 
преодоляла проблема и вече се хвалеше, 
че е добре. Нямаше и помен от кризата, 
която правеше от 
нея друг човек. 
Сега тя е добре, 
стабилна е, учи и 
работи, идва да 
помага. С баща й 
също поддържа-
ме връзка. Звъни 
ми на всеки рож-
ден ден, на всеки 
имен ден и голям 
празник. 

Имам още два случая с такива младе-
жи. После надойдоха много деца и спрях 
да приемам наркомани. Боях се да не по-
влияят на децата, защото около тях 
се въртяха и доставчици, свързваха се 
и се обаждаха какви ли не хора. Трудно 
се работи с наркомани.

Трябва да им се създава много работа, да 
бъдат затворени, да не контактуват с ос-
таналите, да не излизат и изобщо да не 
им се позволява да се връщат към старата 

среда. По никакъв начин. Не трябва да има 
никакви компромиси. „Ама, боли ме тяло-
то, само мъничко да взема” – няма такива 
неща. Важно е много да им се говори, да 
им се четат молитви, много да работят. Ако 
са били наркомани години наред и са се 
оправили, това означава, че надежда има, 
възможно е да се справят. Сигурен съм, че 
може да се помага на наркоманите с пове-
че твърдост и любов. Наркоманите, ако са 
в криза, търсят силен алкохол като водка 
като заместител. Случва се, че стават зави-

сими от алкохол и 
наркотици. Или се 
получават две зави-
симости.   

На Вашите плещи 
са много хора, а 
много Ви пречат, 
как издържате?

Нося си кръста, 
така съм избрал, 
само Господ ни кре-

пи. Много от майките не са регистрирани 
тук, защото не искат да им дават социал-
ни помощи. Нали ако са регистрирани на 
това място, трябва да им помагат. 

Кой ви помага, какви хора? 

Помагат християни, мюсюлмани, бедни, 
богати. Забелязвам, че повече пома-
гат бедните хора. Получаваме запи-
си за три,  пет, десет лева. Това зна-
чи, че човек от залъка си е отделил и 
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е изпратил. Имам пенсионери, които 
изпращат всеки месец. В момента по-
страдахме от кризата. Не сме ходили на 
море през тази година; всяка година за-
едно отивахме. Косим люцерна, трябва 
да плащаме за машините, пак търсим 
пари. Имаме земеделско стопанство, 
отглеждаме 150 овце и кози, 30  крави, 
50 свине, биволи, изхранваме се. Всич-
ки животни се гледат от хората, които 
живеят тук. Не ни стигат хората, защо-
то много от тях са заети с децата, имат 
работа и в жилищната част. От няколко 
дни от зори до тъмно сме на полето, 
товарим бали със сено. Преуморяваме 
се от работа. Ходим и вечер, за да ги 
приберем преди росата, внимаваме да 
не ги намокри дъжд. Но децата ни не са 
гладни. Работим и се храним, с Божия 
помощ. Имаме много работа, но сме 
много хора и трябва да се храним. Кога-
то ходим на море, винаги го съчетаваме 
с направата на зимнина. Докато деца-
та спят, ние работим, пълним буркани. 
Понякога ни подаряват продуктите и 
докарваме на връщане по 1000 бурка-
на. Защото е много скъпо да се купува 
зимнина. Имаме месо, колим животни, 
правим кyрбани, почитаме празници-
те. Да гледаме децата добре е сериозна 
отговорност, която съм поел пред Бога. 
Всичко ще бъде добре, докогато Той е 
решил. Църквата в Нови хан има петде-
сет декара земя, която не ни е върната. 
Очаквам да я получим някой ден, ще ни 
помогне. 

Къде се къса връзката с Твореца, защо 
станахме безчувствени и не си помагаме?

Когато някой започне да прави нещо 
тук, веднага му измислят мълва, клю-

карстват, злословят. За себе си съм чу-

вал какво ли не: развратник, мошеник, 

крадец, връзкар. За петдесет години 

комунизъм се научихме да крадем тол-

кова, че не можем да се отучим. Човек 
като не вярва и не го е страх от Бога, 
той не се интересува от добро, не го 
интересува нищо, не се страхува. Тук 
е връзката, която се къса – вярата в 
Бога. Зная, че вярата ни прави чове-
ци.  Къде ми е далаверата на мен, често 

говорят за това из селото.  Ето, нали виж-

дате каква е истината – всичко е много, 

много работа. Тежка изглежда, но е бла-

гословена. Болезнено е да слушаш десе-

тилетия такива неща за себе си, макар 

че свикнах, сега мисля преди всичко за 

децата и майките им. Останалото не ме 

интересува. Знам, че Господ ще помогне 

на тези, които са подали ръка. Знам, че 

за себе си нищо не съм взел, нищо не ми 

е нужно. Животът ни трябва да бъде пъ-

лен с добри дела, трябва да живеем и да 

вършим добрини, да помагаме. Ако пра-

вим нещата според вярата, в която сме 

родени, ще видим, че Бог не ни оставя. 

Така живея вече 23 години, откакто съм 

свещеник. От толкова време съществу-

ва сиропиталището. Оптимист съм, за-

щото вярата ме прави оптимист.      
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Психоактивните 
вещества

РЕНИ ЖЕЛЕЗАРОВА

добрите практики са изключение

За употребата на психоактивните 
вещества (ПАВ) се споменава още в 
египетските йероглифи, датиращи 
от 5000 г. пр.н.е. Няколко находки 
от палеолитната ера също доказват, 
че още тогава хората са използвали  
халюциногени. 

Листата кока са били използвани от 
населението на Южна Америка пре-
ди повече от 4000 години, а в някол-
ко гробници в Близкия изток и Азия 
са намерени семена на марихуана. 
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Още в онези времена са били забелязани проблемите, свър-
зани или предизвикани от ПАВ. Естествено възниква въпро-
сът: Защо? Нима човечеството е толкова неразумно и безот-
говорно, че вече хилядолетия прави една и съща грешка; по-
коление след поколение. Или може би причините са по-дъл-

боки и се крият в базисните човешки инстинкти - глад, 
жажда, физическо оцеляване и секс, които са 

характерни не само за човека, но и за 
висшите животни. Развитието на пси-

хологията и поведенческите науки 
през последните 100-150 години 

предложиха множество дока-
зателства, че освен спомена-
тите базисни инстинкти има 
и още един, с пряко отноше-
ние към проблема с веще-
ствата. Това е инстинктът за 
промяна на психологичното 

състояние, който също не е 
само човешки, а се наблюда-

ва и при повечето животни. Този 
инстинкт е точно толкова дълбок и 

мощен, колкото и другите. Цивилизаци-
ята създава тревожност, бедността ражда тре-

вожност и усещане за липса в краткосрочен и дълго-
срочен план, развитието носи тревожност. Тази тревожност 
става непоносима и... 

Преди много, много години човекът открива, че някои хи-
мични вещества са способни да доведат до промяна на опи-
саното психологично състояние и започва да ги използва по 
начин, който от гледна точка на промяната на състоянието е 
много ефективен, но за съжаление често води до проблеми. 
С други думи, поемането на определени химични вещества 
може да се разглежда като един рисков и често неадекватен 
начин на задоволяването на един като цяло нормален и дъл-
бок инстинкт; начин за управляване на тревожността чрез 
практики, близки до ендогенното функциониране на мозъка 
(нещо, което съвременните неврофизиологични знания до-
казват). Ако тази хипотеза е вярна, то това ни води до печа-
лен извод: феноменът на употреба и злоупотреба с ПАВ ще 
съществува винаги. 
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Веществата ще се променят, хората ще се променят, обстоятел-
ствата ще се променят, но този вид поведение ще се запази и ви-
наги ще има хора, които по една или друга причина ще развиват 
сериозни проблеми. Разглеждането на проблема от този ъгъл 
прави възможно преодоляването на стигмата, адресирането на 
психичната болка, вникването в същността на проблема нар-
комании, на механизмите, по които се случва това. Но най-вече  
прави възможно съпреживяването и вникването в страданието 
на зависимата личност. Тази гледна точка  дава възможност да 
се потърси какво стои зад онова, което в масовите обществени 
представи носи името „слаба воля”; да се опитаме да разберем 
онова „върховно удоволствие”, което кара човека да се откаже от 
удоволствието на свободата; да не избере живота. 

Дрогите присъстват в живота ни, независимо дали ние при-
емаме тяхното съществуване или не. И което е най-лошо – 
никой, независимо от неговото образование, социален ста-
тус, материална задоволеност или нищета не е предпазен от 
тях. Ето защо ефективната превенция и лечение не са възмож-
ни без ясно знание за причините и факторите, обуславящи 
използването на наркотици. Съществуват множество теории 
за употребата на психоактивни вещества и свързаните с това 
проблеми. Всички те имат определени основания, смисъл и 
приложение. Само че нито една теория сама по себе си не 
е в състояние да даде пълноценна картина. Причината е не 
само в ограниченията на всяко научно виждане, а най-вече в 
сложността и многообразието на самото явление „употреба, 
злоупотреба и зависимост”. 

Най-общо теориите могат да бъдат включени в една от петте 
категории: психологична, фамилна, физиологична, социално-
културална, генетична. Никоя теория, която се фокусира върху 
един единствен етиологичен фактор, не може да обхване слож-
ното поведение, което попада под рубриката поведения на 
злоупотреба със субстанции и пристрастяване. Развитието на 
една единствена изчерпателна теория за злоупотребата и при-
страстяването може да е възможно, но специфичните причин-
ни (каузални) фактори на тази теория ще бъдат различно при-

ПРИЧИНИ
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ложими за всеки индивид, който има проблеми, свързани със 
злоупотребата със субстанции. Така че нейната  всеобхватност 
може до известна степен да подкопае нейната приложимост в 
област та на лечението. Защото ако в една теория са включени 
цялото множество причинни фактори, то може да е трудно да 
се определи, кои от тези фактори са най-характерни по отно-
шение на лечението на определен индивид. 
Наркоманията е проблем на личността, а не химичен про-

блем. Окончателното му решаване завършва 
с намаляване на търсенето, а не с намаляване 
на доставката (предлагането). Абстиненцията 
без личното преориентиране не би могла да 
бъде приета като изпълнимо лечение на за-
висимостта. Фактът, че някои преминават от 
една субстанция на друга просто маркира, че 
употребата е детерминирана в широки гра-
ници от феноменологичното преживяване, 
което дрогата създава за този, който я ползва. 
Предлаганите от различни автори под-
робни етиологични модели, състоящи се 
основно от списъци от етиологични фак-
тори, с малко информация за начина, по 
който многочислените фактори си взаи-
модействат вътре в индивида и водят до 

проблеми с употребата на субстанции, имат теоретични 
дефицити: въпреки че е възможно всички фактори в тези 
теории да са етиологично приложими за всеки, е малко 
вероятно те да бъдат еднакво приложими за всеки. Ето 
защо систематизирането на концепциите за етиологията 
на зависимостите е изключително важно. Изследванията 
в тази посока продължават, защото нито теорията, нито 
практиката са статични, връзката между тях е гъвкава и 
динамична. И двете се променят постоянно като нови и/
или ревизирани клинични практики (самите те повлияни 
от теоретични съображения, като допринасят за повторна 
оценка  на съществуващи теории и създаването на нови.
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Съвременните програми предполагат комбинация от методи 
и не разчитат на един-единствен терапевтичен подход. Няма 
универсален тип решение за тези проблеми. Терапевтичният 
процес е необходим, за да се работи с ключовите травматич-
ни събития на клиента, които лежат в основата на неговата 
психологическа зависимост. И тук на помощ идва ЕМДР – ком-
плексен психотерапевтичен метод, който през последното 
деситилетие става изключително популярен и успешен. „Eye 
Movement Desensitization and Reprocessing” (EMDR), с възмо-
жен превод на български „Десенситизация и Повторна Пре-
работка на Информацията посредством Движение на Очите” 
е създаден от Франсин Шапиро през 1987г. Това е иноватив-
на психотерапия, в която са интегрирани доказали ефекта си 
елементи на различни терапевтични подходи като  психоди-
намичната, когнитивно-поведенческата, интерперсоналната 
и телесно-ориентираната психотерапия, съчетани с движение 
на очите или други форми на стимулация на двете мозъчни 
полукълба по начини, които стимулират зоните в мозъка, от-
говорни за преработката и съхранението на информацията. 

Съществуват огромен брой научни изследвания доказващи 
ефективността на EMDR, превръщайки го в най-обстойно из-
следвания метод, третиращ преработката на емоционално 
травматичен материал, която досега успешно е помогнала на 
милиони хора, имащи психологически затруднения и пробле-
ми, в основата на които стоят емоционално травматични пре-
живявания, като сексуални малтретирания, пренебрегване и 
отблъскване в детските години, тревожност, проблеми свърза-
ни със себеоценката, автомобилни катастрофи и други видове 
инциденти и насилие. Успехът на EMDR се дължи на това, че те-
рапията прибягва до помощта на вътрешноприсъщия за всяко 
живо същество себеизцелителен потенциал и дава възмож-
ност на мозъка да се справи с непреработения травматичен 
материал. Тъй като посредством EMDR само се подпомага този 
природен и наличен у всеки от нас хомеостатичен механизъм, 
който ребалансира тялото и психиката ни, резултатите се по-
стигат изключително бързо. 

ТЕНДЕНЦИИ
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У нас, макар и нормативно, институционно и правово дей-
ността по превенция, лечение и рехабилитация на наркома-
ниите да е добре организирана, налице са редица трудности, 
свързани с недостатъчното и ненавременно финансиране от 
страна на държавата, с недостига на необходимите лекарстве-
ни средства, както и на добре обучен персонал, с липса на 
договореност със НЗОК за клинична пътека за зависими лица, 

с пропуски в законодателството 
на държавата, което не позволява 
лечение без съгласието на нарко-
маните, с апатията и незаинтересо-
ваността на училищните представи-
тели, както и с липсата на  импера-
тивни разпоредби, централизирано 
заложени от МОН. 

Основният тип прилагано лечение 
си остава „Краткосрочна амбула-
торна детоксикация, без прилага-
не на опиати”, която сама по себе 
си не е терапевтичен модел, а е 
стъпка преди да се започне съ-
щинската терапевтична работа. 
Въпреки приетата Национална 
програма за развитие на лечебна 
система от метадонови поддържа-

щи програми в Република България и концепция за развити-
ето на система от субституиращи и поддържащи програми 
за лечение с метадон в България, съществуващата  „листа на 
чакащите” показва необходимост от разширяване обхвата 
на лечението с метадон. Тежкото финансово състояние на 
клиниките, недостигът на необходимите лекарствени сред-
ства и на добре обучен и достатъчен персонал, несъздава-
нето и нефункционирането на групи за мотивация, както и 
отсъствието на последващи рехабилитационни програми, 
провалят усилията на психиатрите. 

БЪЛГАРИЯ
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Превенцията може да бъде ефективна, ако се фокусира вър-
ху семействата, училищата и местните общности. Рискове 
съществуват във всяко семейство, но често остават неиден-
тифицирани. Семейната терапия и тренингът в комуникаци-
онни умения са значително по-ефективни от индивидуалната 
работа. Училищните програми са по-ефективни, ако са инте-
рактивни, преживелищни, водени от неформален лидер, а не 
учител, не заплашват, но предлагат алтернатива, развиват со-
циални умения, повтарят се и учениците са участвали в съз-
даването на програмата. Трябва и да са весели.

Превенцията чрез информация е популярен подход ( вероятно 
защото е най-лесен). Многократно изследваната ефективност 
обаче е показала почти нулев резултат, като основните причини 
за това са, че знанията сами по себе си почти никога не водят до 
трайни промени в поведението. Тийнейджърите от рисковите 
групи често не са на училище. Източникът на информация рядко 
се приема като достоверен от тях. Почти всички обучителни про-
грами са прекалено къси, за да доведат до поведенчески проме-
ни. Информацията се поднася изцяло дидактично. Понякога ком-
петентността на обучителите не е достатъчна.

ПРЕВЕНЦИЯ

 Основен проблем на политиките се явява  липсата на биопсихосоциалната идея в 
разбирането на явлението наркомании: 

 нетърсенето на отговори на въпроси като този: защо наркотиците са част от 
цивилизацията; защо феноменът на употреба и злоупотреба с ПАВ ще съществува 
винаги; защо бедността и отчуждението са така страшни и рискови фактори; 
 дълбокото неразбиране и идентифициране на душевната болка и страданието 

като основа на тревожността, с която наркоманите се опитват да се справят по дис-
функционален начин, 
 неразбирането на злоупотребата с ПАВ като  инвалидизиране, което обхваща 

всички аспекти на човешкия живот: биологични, физиологични, социални и духов-
ни, както и неговият хроничен характер. 

По тези причини в политиките се набляга на превенцията на  предлагането и 
почти нищо не се прави по превенцията на намаляване на търсенето. Затова и в 
България все още преобладават силовите методи за решаване на проблема

 ПОЛИТИКИ
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Съществуват много разногласия сред професионалистите и ця-
лото общество относно същността на зависимостите от ПАВ и 
ефективността на терапевтичните подходи към тях. Морализа-
торството и негативизмът са широко разпространени. Типично 
е вярването, че злоупотребата и зависимостта от ПАВ са пре-
димно социален проблем, който трябва да се решава със соци-
ални средства и най-вече с помощта на законовата система. Ши-
роко разпространен е и скептицизмът относно ефективността 
на терапията и рехабилитацията. Когато оценяваме ефектив-
ността на лечение, ние изхождаме от погрешната философска 
идея, като очакваме, че един зависим клиент след терапевтична 
интервенция ще престане да бъде зависим. И възприемаме ре-
цидива като липса на терапевтична ефективност. Зависимостта 
от ПАВ представлява хронични рецидивиращи състояния и 
трудно могат да се очакват съществени и трайни подобрения в 
резулатат на еднократен терапевтичен епизод. Лечението на за-
висимите е дълъг процес, включващ биологични интервенции 
(медикаменти), психологични терапевтични стратегии и работа 
със средата на клиента (био-психо-социален модел) и премина-
ва през няколко фази, които следват логично една след друга.

Добрите практики са по-скоро изключение, а не масово яв-
ление. Липсва разбиране на това, че възстановяването е 
процес за цял живот, тъй като няма лечение на наркомании; 
че процесът на възстановяване започва от момента, в който 
клиентът е предприел лечение или независимо е спрял да 
използва ПАВ и че позитивните резултати изискват цялост-
ното участие и взаимодействие на всички, свързани с лице-
то, което се нуждае от помощ. Множество изследвания през 
последните 20 години са показали еднозначно, че клинично 
значими устойчиви ремисии се наблюдават, само ако паци-
ентът след детоксикация е насочен успешно към по-дълго-
срочна терапевтична програма, подбрана в зависимост от 
неговите нужди, които са оценени и измерени при клинично 
интервю и с помощта на валидни инструменти.

ПРАКТИКИ
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Осъзнаването на това отграничаване изисква професионали-
стите да са наясно с наличието на възможност за криза през це-
лия живот на клиента и трябва да работят за идентифицирането 
и избягването на тригери на злоупотреба. Разбирането и прие-
мането на хроничността на злоупотребата дава възможност да 
се използва процеса на рехабилитация като стратегия за пре-
венция на криза. Почти няма изградени звена за ресоциализа-
ция на зависими, преминали през програми за лечение и това в 
90% от случаите води до рецидив.

Необходимо е да се знае, че мотивацията е важна, но не е 
решаващ фактор. По важно е да се задържи клиента в ле-
чебната програма колкото може по-дълго. Това значително 
повишава шансовете за успех. Предпоставките за успех са: 
мултидициплинарен екип; дълбоко разбиране на теориите, 
стабилно финансиране, обществена и институционална под-
крепа, прецизна оценка на нуждите, осигурени възможности 
за терапевтична реадаптация; постоянна оценка на ефек-
тивността на всеки етап. Налага се изводът, че ако искаме 
да имаме успешна превенция, лечение и рехабилитация на 
наркозависимите, то био-психо-социалният подход трябва 
да залегне в широки мащаби в политиките, изготвянето на 
програмите и реализирането на практиките. 

Снимките към статията са от фотосесия към програма „Стълбица” 
на фондация „Покров Богородичен” за превенция на наркозависимости.
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РАДИКАЛНИЯТ ИСЛЯМ

... и неговите нацистки корени

петър 
граматиков

Мине се  не мине и на българското общество се сервира нещо за 
мюсюлманската общност – я Рибново, я вътрешноизповедни раз-
мирици между противниковите фракции на създадения преди 
близо две десетилетия с държавни „усилия” разкол в духовното уп-
равление на мохамеданите в Република България. Имайки болез-
нен опит с преживяното покрай разкола в Българската Правосла-
вана Църква, се занимах с въпросите за корените на съвременния 
радикален ислям и има ли почва той в нашата родина, защото 
редовно ни плашат, че е застрашена националната сигурност от 
негови клетки, ядки, емисари, фондации, печатни издания, черни 
списъци на нерегистрирани религиозни групи и прочие. 

Оказва се, че нито народопсихологията, нито историко-гео-поли-
тическите условия у нас способстват за насаждането на подобна 
форма на ислям. Институтът за ислямски науки в Бомбай (Индия) 
в електронното си списание „Ислямът и модерната епоха” от юни 
2010 разглежда въпроса дали има в действителност конфликт 
между салфизма (уахабитството) и суфизма, които са двете диаме-
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трално противоположни мюсюлмански 
идеологии в нашето съвремие, като в дър-
жави, където няма демократична светска 
политика, природата на конфликта е изро-
дена до насилие. 

Запознаването със суфизма и нуждата на 
мюсюлманите от това учение спомага за 
по-ясното разбиране на салафизма – не-
гов идеологически противник. Ислям-
ският мистицизъм, наричан суфизъм, се 
радва на изключителна популярност в 
мюсюлманския свят векове наред. Защо? 
Защото утолява две човешки нужди – мо-
ралната и духовната. Има изледователи на 
макрокосмоса, не на микрокосмоса. Тех-
ният интерес с насочен към онова, което 
е там, а не тук. Суфиите, мистици и бакти, 
изучават своето вътрешно аз и то за тях 
по-важно от целия универсум, както пък 
вселената е по-важна от вътрешния мир 
за интелектуалеца, философа, учения. Су-
фиите-мистици учат, че познаващият глъ-
бините на собствената душа може да има 
познание за Бога, понеже Бог не може да 
бъде разбран само рационално, но по-
средством дълбоки духовни практики и 
сили. Те използват богата палитра от кул-
турни ресурси за постигането на тази цел, 
асимилирайки различни културни цен-
ности и изразявайки себе си чрез култур-
ните традиции и език на региона, в който 
са ситуирани. Поезията и нейният мощен 
символичен език, от една страна, и музи-
ката, от друга страна, осигуряват духов-
ния инструментариум. Това е тайната на 
приобщаването към учението на огромни 
маси вярващи. 

Суфиите говорели на езика на любовта, 
не на силата. Идеологическите пуритани 
говорели езика на отрицанието, с кое-
то ограничавали своите последователи, 
защото онзи, който не приемал тяхната 
идеология, бил неверник, кяфир. Тъкмо 
езикът на любовта в „Матнавиа Манави” 
на Мевляна Джалаледдин Руми постига 
повече за исляма, отколкото стотиците 
томове на великите учени, за да бъде на-
речена „Коран на Пахлави” (Персийският 
Коран). Индийските суфии също пишат на 
персийски, но и на регионални езици като 
Авадхи, Кари Боли, Марати и Урду, използ-
вайки символиката на местните култури. 
„Мехфил-е-сама” (божествената музикална 
служба) се превръща в значим елемент и 
утвърждение на суфийския ислям. Улама-
та се възпротивява, казвайки, че музиката 
е харам (забранено) в исляма. Отхвърля-
нето на другостта довежда до изолация, а 
изолацията има необходимост от полити-
ческа подкрепа, изражда се в политически 
ислям. Много суфии били повлияни от фи-
лософията на нео-платонизма и духовните 
практики, които им помогнали да опозна-
ят себе си. Те се концентрирали върху ду-
ховния ислям. Суфизмът е много повече от 
поклонение на гробници и носене муски и 
амулети, суфизмът не е нищо друго освен 
интензивна религиозност и духовност.

Суфиите се делят на няколко философско-
богословски школи, една от които е Уадат 
ал-Уджит, основана от широкопочитания 
испански суфия Мухийдин Ибн Араби, 
шейх на шейховете през средните векове. 
Неговата школа е най-отворена и либе-
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рална и вярва, че има Едно Реално Съще-
ство и всички останали са негови проявле-
ния. Много популярна, с максимален брой 
последователи, е тази школа в Индия, къ-
дето велики суфийски светци са тачени 
едновременно от индуси и от мохамеда-
ни.  В съвременния свят на много религии 
и култури ексклузивистичните течения 
водят до екстремизъм, докато суфизмът 
с неговата толерантност и инклузивност 
осигурява хармонично съжителство и вза-
иморазбирателтво.

Салафизмът, наричан и уахабизъм или 
култ на Ахл-е-Хадит, идва от думата „са-
лафи”, означаваща „което принадлежи на 
праотците ни”, „аслаф”, т.е. задължение да 
се възроди чистия ислям, който прадеди-
те са практикували. Според идеологията 
на салфийския ислям, днешните практи-
ки следва да се базират единствено на 
Корана и хадита и в никакъв случай на 
някоя „фикхи мазхаб” или законническа 
школа като Ханафи, Шафии и др. Уахаби-
тите заклеймяват суфисткия ислям като 
повреден и разрушителен за всичко, ко-
ето ислямът проповядва. Посещаването 
на суфийски мавзолеи е противно на Ко-
рана. Само името на Аллах може да бъде 
призовавано и в никакъв случай някакви 
си светци на суфизма, та дори и името на 
Мохамед, не бива да бъде призовавано. 
Даже не е правилно да се молиш на гроба 
на Пророка. Това реакционно движение 
се поражда в Надж, една преимуществено 
бедуинска област, без богатите културни 
традиции на Иран или Индия. Основател 
е образованият в Медина голям позна-

вач на хадита шейх Мухаммад бин Абдул 
Уахаб (1703-1792) от Надж. По неговото 
име и движението започва да се нарича 
уахабитство. Решил да изчисти исляма от 
всякакви нововъведения, наслоени през 
вековете, като основните му задачи били 
да предостави „тавхид” в най-чиста форма, 
без следа от „ширк” (асоцииране на други 
с Аллах), отричане на „таклид” (сляпо след-
ване на нечия воля), молитви към светци 
(никой няма нужда от който и да било жив 
или умрял, за да търси близостта на Аллах 
или да посещава покойни суфийски гроб-
ници и да целува гробовете им, докато им 
се моли). 

Зилотството за идеологическа чистота в са-
лафизма, както и при всяка религия или по-
литическо движение, води до екстремизъм 
и гонения на онези, които не са съгласни с 
него. Това пуританство, за което те радеят 
е почти непостижимо с днешния сложен 
свят и обикновените мюсюлмани не виж-
дат смисъл в него, защото ежедневието им 
изисква компромиси на всяка стъпка. След 
като местния владетел на региона Амир 
Мухаммад бин Сауд застава и подкрепя по-
литически движението, това алармира тур-
ските и британските колониални власти да 
започнат борба против тази секта.

За основател на съвременния радикален 
ислям можем да посочим Амин Ал Хусей-
ни, роден през 1895 г. или, което е по-ве-
роятно, през 1897 г. в Йерусалим, като син 
на тогавашния мюфтия на града, известен 
като заклет противник на ционизма, Та-
хир ал-Хусейни. Кланът ал-Хусейни е със-
тавен от заможни земевладелци от Южна 
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Палестина около Йерусалим. 
Тринадесет членове на фами-
лията са били кметове на Све-
щения град между 1864 и 1920 
г. Аминовият полубрат, Кямил 
ал-Хусейни, е бил мюфтия на 
Йерусалим до смъртта си през 
1921. В родния си град Амин ал-
Хусейни учи турски и френски 
при френските католически мисионери 
и в неционисткия Световен Израелитски 
Алианс. Изучава няколко месеца ислямско 
право в Университета Ал-Азхар в Кайро 
при Рашид Рида, интелектуалец-салафит, 
който остава Ами нов ментор до смъртта 
си през 1935 г. В 1913 г., на 18-годишна 
възраст придружава майка си до Мека, 
където получава почетната титла „хад-
жия”. До Първата световна война следва в 
Училището по администрация в Истанбул, 
което било по онова време най-секулари-
зираната османска институция. 

Този ислямски духовен лидер е в основата 
на днешната трагедия на палестинския на-
род. През 1921 г. е назначен от британци-
те за велик мюфтия на Йерусалим против 
волята на народа. Амин Ал-Хусейни остава 
едва на четвърто място при проведения 
избор. Мюсюлманската общност отхвър-
ля кандидатурата му заради липсата на 
сериозно ислямско образование. Той не 
бил нито шейх (религиозно акредитиран 
лидер), нито алим (ислямски учен). 

На следващата година той е издигнат за 
Глава на Върховния мюсюлмански съвет 
(1922-1937). Голямо е неговото разочаро-
вание от краха на Отоманската империя 

при Ататюрк и той бива обсе-
бен от идеята да възстанови 
изгубената ислямска импе-
рия. Заклева се да се бори с 
про-светски настроените мо-
хамедани. 

През 1928 г. Хасан Ел Банна 
основава в Египет Мюсюлман-
ското братство, чийто основен 

член и идеологически вдъхновител става 
Ал-Хусейни. Това е организацията-майка 
на съвременните Ислямски Джихад и Ха-
мас. Пропагандирали уахабитския ислям, 
който оправдава насилствени средства за 
освобождаването на „мюсюлманския свят” 
от неислямските елементи и радеели за 
пан-ислямска империя, в която ще цару-
ват строгите ислямски закони. Амин Ал-
Хусейни проповядва ислямско единство и 
учредява през 1931 г. Световния ислямски 
конгрес.

Много мюсюлмански и християнски па-
лестински водачи и духовници са избити 
заради протеста им срещу ислямския те-
рор на Хусейни, чиито наказателни отряди 
елиминират физически за периода 1936-
38 г. следните видни палестинци: Шейх 
Дауд Ансари (имам на джамията Ал Акса); 
шейх Али Нур ел Каттиб (от джамията Ал 
Акса); шейх Нусби Абдал Рахим (член на 
Съвета на Мююлманския религиозен съд); 
шейх Абдул ел Бадуи (Акра, Палестина), 
шейх Ел Намури (Хеброн), Наср Ел Дин 
Наср (Кмет на Хеброн). Само от 1937 до 
1938 г. 11 мухтари (общински лидери, кме-
тове) с целите им семейства са избити от 
хората на Хусейни.

Амин Ал-Хусейни



54

бр
ой

 7
/2

01
0

Историята ни разкрива Ал Хусейни като 
брутален човек с аспирации да управля-
ва пан-арабска империя в Близкия Изток, 
прочул се с активно елиминиране на ев-
реи и араби, които считал за заплаха за 
неговия контрол над арабското населе-
ние в Йерусалим, използвал анти-еврей-
ската пропаганда с цел поляризиране на 
двете общности. През 1920  и 1929 г. той 
инициира анти-еврейски бунтове, заявя-
вайки, че евреите планират да унищожат 
джамията Ал-Акса, вследствие на което 
стотици еврейски цивилни са избити, осо-
бено в Хеброн, чиято еврейска общност е 
с 2000-годишна история. 

Арабският бунт от 1936 г. срещу британ-
ците, при който въоръжените арабски 
милиции отново изтребват еврейските 
граждани, вероятно поне частично е бил 
финансиран от нациста Адолф Айхман. 
През 1937 г. „великият мюфтия” посеща-
ва Германското консулство в Йерусалим. 
Среща се там с СС Хаупшанфюрер А. Айх-
ман и СС Обершерфюрер Х. Хаген, с които 
дискутира „еврейския въпрос”. Нацистска 
Германия предоставя на Хусейни финан-
сова и военна помощ. През юли 1937 г. ус-
пява да се спаси от британски арест, скри-
вайки се в джамията Харам аш-Шариф до 
средата на октомври, когато, преоблечен 
като жена, избягва в Ливан, където възста-
новява, обявения от британските власти 
за незаконен Арабски върховен комитет и 
ръководи нацията от изгнание.

Пак по това време Ал Хусейни се среща 
за първи път и с Франсоа Жену, познат 
по-късно като швейцарския банкер на 

Бенито Мусолини

Корица на военното списание „Сигнал” 
от август 1942 г. 



55

бр
ой

 7
/2

01
0

Хитлеровия Трети Райх, който пътува до 
Палестина. Тяхната връзка продължава до 
60-те години на 20 век. (Мрежата ОДЕССА в 
периода 1949-1952 г. олицетворява регру-
пирането на нацистите в Египет, дома на 
Мюсюлманските братя и Сирия, където хи-
ляди нацистки експерти са инкорпорира-
ни в армиите, държавните и пропагандни-
те институции и служби. Амин Ал-Хусейни 
е замесен чрез връзката си с швейцарския 
банкер на Третия Райх, Фр. Жену, който по-
сещава често Ал-Хусейни в Бейрут. Същи-
ят финансира мрежата ОДЕССА с парите, 
заграбени от европейските евреи, спон-
сорирайки арабския национализъм с на-
цистки пари – в Кайро и Танжер, основава 
вносно-износна компания, наречена Ара-
бо-Африка, служеща за прикритие за най-
яростна анти-еврейска и анти-израелска 
пропаганда; открива швейцарски банкови 
сметки за Северно-Африканските освобо-
дителни армии на Мароко, Тунис и Алжир. 
С участието на Сирия основава Арабската 
търговска банка в Женева, а през 1962 г. 
става директор на Арабската народна бан-
ка на Алжир.)

Въстанието бива потушено от британски-
те власти през 1939 г. и великият мюфтия 
избягва в съседен Ирак, където подпомага 
оркестрирането на анти-британски джи-
хад през 1941 г. През 1941 г. Ал Хусейни 
пристига в Рим, където се среща с фашист-
кия лидер Бенито Мусолини, отговорен 
за геноцида на етиопския народ в Афри-
ка. Мусолини тържествено се заклева да 
подпомага палестинската кауза против 
евреите. От Рим Хусейни разпраща фетва 

за джихад срещу Британия и проповядва 
концепцията за пан-ислямизъм и визията 
си за мюсюлманско единство.

Както в Йерусалим, така и в Ирак британ-
ците успешно усмиряват вълненията и 
Ал Хусейни намира убежище в нацистка 
Германия. У нацистите той намира силна 
идеологическа подкрепа за своя анти-
еврейски ислям и разработва с Хитлер 
и нацистката върхушка схема за про-на-
цистка пан-арабска форма на управление 
на Близкия Изток. Д-р Сергей Трифкович в 
книгата си „Мечът на Пророка” документи-
ра и други прилики между проповядвания 
от Ал Хусейни радикален ислям и нацизма 
освен анти-семитизма, като: изискването 
за тотална субординация на свободната 
воля на индивида; вярата в непригодност-
та на националната държавност в полза 
на „по-висша” общност (в исляма - уммата 
или общността от вярващи; в нацизма – 
херренфолк или господарската раса); вя-
рата в недемократичното управление на 
„божествен” водач (ислямския халиф или 
нацисткия фюрер).

В българското издание на илюстрованото 
германско военно списание „Сигнал” от 
август 1942 г., откриваме обширна статия, 
посветена на темата „Мюсюлмани, гости 
на Германия”, като във фоторепортажа са 
публикувани уникални снимки на великия 
мюфтия на Йерусалим Емин ел-Хусейни, 
който „след авантюристичното си бягство 
от Иран се отправи за Берлин, идейки от 
Рим”. Той е „приет от Фюрера на сърдечен 
разговор” – на 25 ноември 1941 г., само ня-
колко седмици преди Ванзейската конфе-
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преди това бе устроена за мюсюлманските 
руски пленници, една джамия в Вюнсдорф 
при Берлин.” 

По време на разговора между немския и 
арабския фюрери, запечатан на фотогра-
фията в списанието, мюфтията настоява 
за ясно изразена немска позиция на сим-
патия към арабските националистически 
цели в Близкия Изток. След като му излага 
съображенията си невъзможността от не-
забавно официално изявление (най-вече 
за да не се обтегнат отношенията с Фран-
ция на Виши) Хитлер, според официалния 
запис на  интервюто в германското Външ-
но министерство, казал на хаджи Амин, 
„призовавайки го да запази споделеното 
в глъбините на душата си”, че „това ще се 
случи в момент, който днес не може да се 

ренция, решила да се пристъпи към „окон-
чателното разрешаване” на въпроса с ев-
реите. Хитлер дава в Берлин прием на из-
гнаника, Хаджи Амин Ал-Хусейни. На тази 
среща Хитлер изказва намерението си да 
се освободи от евреите, като ги изсели от 
Европа в Палестина, но Ал Хусейни вижда 
в това заплаха за плановете му у дома и из-
действа решаването на еврейския въпрос 
чрез екстерминация, а не посредством 
екстрадиция, на европейското еврейство. 
Списание „Сигнал” ни показва и привет-
стването му на входа на Райхсканцлерс-
твото от щаатсминисътра д-р Майснер. 
Следващата фотография представя: „Една 
джамия в берлинския Westen (на „Берли-
нер Щрассе”) е религиозното средище на 
ислямската община, построена в 1924/27 
г. по образеца на индийските. Пет години 

Амин Ал-Хусейни на посещение в немски военни части
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определи с точност, но в никой случай не 
е далеч, когато германските армии в про-
цеса на борбата достигнат южния изход на 
Кавказ. Веднага щом това стане реалност, 
Фюрерът сам ще увери арабския свят, че 
часът на освобождението е настанал. Гер-
манската обектива и приоритет тогава ще 
бъде единствено унищожението на ев-
рейския елемент, резидиращ в арабската 
сфера с протекцията на британската мощ”. 
(Documents on German Foreign Policy 1918-
1945, Series D, Vol. XIII no. 515).

Нацистите подсигуряват на Ал Хусейни 
луксозни условия за живот в Берлин и ме-
сечна сума от 10 000 щ. долара. В замяна 
той редовно участва в предаванията на 
германското радио, хулейки евреите като 
„най-страшните врагове на мюсюлмани-
те”. След разгрома на нацистите при Ел 
Аламейн през 1942 г. отправя призив по 
Радио Берлин за непрестанна арабска съ-
протива на съюзническите войски. Тогава 
започват да го наричат „Мюфтията на Фю-
рера” и „Арабския Фюрер”. През март 1944 
г. отправя радио-призив към джихад: „Из-
бивай евреите, където ги намериш. Това 
е приятно на Бог, историята и религията.” 
Постоянно се меси по повод съдбата на 
европейското еврейство, особено бло-
кирайки договорката на Адолф Айхман 
с Червения Кръст за размяна на деца-ев-
рейчета с германски военнопленници и 
по този начин през 1942 г. изпраща 10 000 
еврейски деца в газовите камери. На 13 
май 1943 г. Хусейни настоява пред гер-
манското външно министерство да бло-

кира трансферите на евреи от България, 
Унгария и Румъния, след като научава, че 
4000 еврейски деца, придружвани от 500 
възрастни са успели да стигнат до Палес-
тина. Лобира пред външния министър на 
Райха „да направи максимални услия” за 
блокирането на подобни предложения и 
инициативи. Година по-късно, на 25 юли 
1944 г., пише до унгарския външен ми-
нистър протестна нота срещу издаването 
на 900 сертификата за деца-еврейчета и 
100 възрастни, които предстояло да бъ-
дат прехвърлени от Унгария най-вероят-
но в Палестина. „Закрилникът на исляма” 
предлага, ако е „наистина наложително 
да бъдат изселени, то те да бъдат изпра-
тени в други държави, където ще бъдат 
активно контролирани, например в Пол-
ша, с което би се избегнала опасността и 
недопусната щета”. 

Мюфтията планира построяването на 
концлагер в Наблус (Палестина), в който 
да приложи Хитлеровия план за „окон-
чателно разрешаване” за изтребване на 
евреите. И понеже е близък приятел на 
Х. Химлер, Върховен ръководител на СС, 
хаджи Амин е удостоен от него с частно 
посещение в лагера на смъртта в Ауш-
виц, където се запознава „от първа ръка” 
с убийството на европейските евреи. 
През септември 1943 г. с негова намеса 
се провалят преговорите за спасяване-
то на 500 еврейски деца от град Арбе в 
Хърватия, защото се опасявал, че зами-
навайки за Турция, децата накрая ще се 
озоват в Палестина.
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През 1942 г. получава от нацисткия режим 
поста на премиер-министър на пан-араб-
ското правителство с щаб-квартира в Бер-
лин. Хусейни подпомага организирането 
на арабски студенти и северо-африкански 
имигранти в Германия в арабски легион в 
немската армия „Arabisches Freiheitkorps”, 
които преследват съюзнически парашути-
сти на Балканите и се сражават на Руския 
фронт. През декември 1942 г. мюфтията е 
фотографиран как обгрижва на Източния 
фронт мюсюлмански СС бойци – азърбай-
джански доброволци. На 2 ноември 1943 г. 
Химлер изпраща телеграма на великия мю-
фтия: До Великия Мюфтия: Национал-со-
циалистическото движение на Велика Гер-
мания има записана на своя флаг борбата 
против световното еврейство. Поради 
това то следи с особена симпатия борба-
та на свободолюбивите араби, най-вече в 

Палестина, срещу еврейските натрапни-
ци. В припознаването на този враг и на об-
щата битка против него се намира здра-
вата основа на съществуващия естествен 
съюз между Национал-социалистическото 
движение на Велика Германия и свободолю-
бивите мюсюлмани по целия свят. В този 
дух Ви изпращам по повод годишнината 
от безчестната Балфурова Декларация 
моите сърдечни поздрави и пожелания за 
успех във вашата борба до крайна победа. 
Райхсфюрер С.С. Хайнрих Химлер.

На 25 април 1941 г. Амин Ал Хусейни става 
главен архитект на нацистката офанзива в 
Босна: използваната от сърбите кирилица 
е забранена. Православните сърби са за-
дължени да носят синя лента на ръката, 
а сърбите от еврейски произход – жълта 
лента. Ал Хусейни разработва детайлен 
план за изтребването на сръбското на-

Амин Ал-Хусейни и Адолф Хитлер
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селение, приложението на който е спрян 
от самата нацистка Германия.  Докато се 
вихри в Босна, великият мюфтия получа-
ва титлата „Защитник на Исляма”. Сто хи-
ляди босненски мюсюлмани се включват 
в редовете на нацистката армия. Целта е 
обособяването на автономен нацистки 
протекторат за босненските мохамеда-
ни. За целта той сътрудничи тясно с про-
германските хърватски ръководители А. 
Артукович и М. Будак. В Босна е прове-
дено етническо прочистване под вещото 
руководство на Хусейни, изразяващо се в 
следните цифри на избитите: православни 
сърби – 200 000; босненски евреи – 22 000; 
цигани - 40 000. Трагедията при конфликта 
от края на 20 век между водените от Сло-
бодан Милошевич сърби и Босна и Херце-
говина се корени в наследството на омра-
зата, завещано от хаджи Амин. 

Лично рекрутира босненски мохамедани 
за германските Вафен СС, в т. ч. Дивизи-
ята Скендербег от Албания и Дивизията 
Ханджар (Сабер) от Босна, която е отго-
ворна за избиването на повече от 90% 
от югославската еврейска общност. Ди-
визията Ханджар става най-многочис-
лената в армията на Третия Райх (26  000 
души). Босненските мюсюлмански воини 
с турски фесове с руните на СС върху тях, 
получили същите привилегии, каквито 
имали по време на службата в импер-
ската австро-унгарска армия: специални 
порциони и спазване на мюсюлмански-
те религиозни ритуали. Всеки батальон 
в дивизиите имал имам, а всеки полк – 
молла. След окупацията на Босна и Хер-
цеговина от Австро-Унгария през 1878 г. 
четири пехотни полка са били рекрути-
рани сред мохамеданското население на 
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регионален принцип, съотвено от Сара-
ево, Баня Лука, Тузла и Мостар. На 23 юни 
1943, Химлер изготвил даже специална 
СС-клетва за босненските мюсюлмански 
бойци: Заклевам се пред Фюрера, Адолф 
Хитлер, като върховен главнокоманд-
ващ на германските въоръжени сили, да 
бъда верен и храбър. Заклевам се пред Фю-
рера и на водачите, които той би избрал, 
в безпрекословно подчинение до смърт.

Нацистите имат специално отношение 
към мюсюлманската религия, което е ви-
дно от заявеното от водача на СС Хаинрих 
Химлер пред шефа на нацистката пропа-
ганда Йозеф Гьобелс: „Нямам нищо против 
исляма, тъй като той обучава мъжете в 
тази дивизия за мен и им обещава рая, ако 
се бият и бъдат убити в сражение. Много 
практична и атрактивна религия за войни-
ци.”  На 1 март 1944 г. Х. Химлер финансира 
и учредява Ислямски Институт (Islamische 
Zentralinstitut) в Дрезден начело с Ал Ху-
сейни, който имал за задача да създаде 
поколение от мюсюлмански лидери, които 
да проповядват по целия свят нацистката 
идеология и през 21-то столетие. 

След войната ал-Хусейни избягва в Швей-
цария, но е заловен и екстрадиран об-
ратно в Германия, където е задържан 
от французите и поставен под домашен 
арест във Франция, след като е осъден 
като военнопрестъпник от Югославския 
Върховен военен съд на три години за-
твор и две години лишаване от граж-
дански права. През 1946 г. избягва през 
парижкото летище Орли с фалшив си-
рийски паспорт за Кайро, Египет, където 

през юни му е дадено с правителствено 
решение убежище като на политически 
бежанец лично от египетския външен ми-
нистър. Напразно еврейски организации 
пишат петиции до британските власти за 
задържането му като воннопрестъпник. 
Без успех и Югославия изисква екстра-
дирането му. Британците отклоняват тези 
искания заради задълбочаващите се про-
блеми в Египет и сред палестинците, за 
които той е все още популярен. 

След падането на нацистка Германия, Ал 
Хусейни избягва в Кайро (Египет) през 
1946 г., откъдето продължава своите опе-
рации. В края на 40-те и началото на 50-те 
работи в тясно сътрудничество с про-фа-
шистката египетска групировка „Млад Еги-
пет”. През 1952 г. член на тази група, Гамал 
Абдел Насър, е сред офицерите извърши-
ли държавен преврат срещу крал Фуад. 
Ал Хусейни издействал от египетското 
правителство наемането на „най-опасния 
човек в Европа”, нацисткия командос Ото 
Скорцени. Великият мюфтия оказва силно 
влияние на основателите на партията Баат 
в Ирак и в Сирия, като урежда нацисткия 
военннопрестъпник Алоис Брунер за съ-
ветник на сирийския Генерален щаб.  

Най-забележителна и осезателна дори и 
днес е обаче ролята на Ал Хусейни за съз-
даването на Организацията за Освобож-
дение на Палестина (ООП) през 1964 г. 
Радикалният имам е духовен ментор на 
първия председател на ООП Ахмед Шу-
кайри, който оделотворява неговата 
идеология в най-голяма степен. Немину-
емо влиянието на Ал Хусейни, 30 години 
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след смъртта му през 1974 г., с неговия 
про-нацистки войнстващ анти-семити-
зъм сред палестинския народ е все още 
силно, щом „Моята Борба” на Хитлер е на 
шесто място сред вечните бестселъри 
според палестинските араби. Неговите 
потомци са също много активни в палес-
тинските дела до ден днешен. Внукът му 
Фейсал Хусейни, член на ООП от 1964 г., 
до смъртта си през май 2001 г. служи като 
министър без портфейл в Палестинската 
Национална Автономия с ресор Йеруса-
лим. Внучката му се омъжва за Али Хасан 
Саламех, основателят на фракцията на 
ООП Черният Септември.

Племенникът на радикалния ислямски 
лидер, роденият в Египет Рахман Абдул 
Рауф ел-Кудва ел Хусейни, е основен иг-
рач в палестинския тероризъм повече 
от 40 години. Повечето близкоизточни 

наблюдатели и анализатори познават 
младият Ал Хусейни под името, което той 
приема през 1952 г., Ясер Арафат, имен-
но за да прикрие роднинството си с Ал 
Хусейни. Започва да работи за него на 
17-годишна възраст, през 1946 г. Лично 
младият Ал Хусейни е отговорен за под-
крепата на палестинската общност, ока-
зана през 1990 г. на иракския диктатор 
Саддам Хюсейн за инвазията в Кувейт. 
Ето, че и корените на днешната иракска 
трагедия  можем да намерим в организи-
рания от Хусейни про-нацистки преврат в 
Ирак през 1941 г. чрез своята дясна ръка 
Карайла Тулфа (Тулфа е ментор и чичо 
на Садам Хюсейн). Въпреки, че Германия 
изпраща оръжия и самолети на Хусейни, 
превратът, начело с Рашид Ал-Кайлани, в 
който участват и палестински добровол-
ци в иракската армия, се проваля. 

Адолф Айхман пред Военния трибунал
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Петър Петров

МАК ДОНАЛДИЗАЦИЯ
Книгата за „макдоналдизацията” на съвременното об-
щество вероятно лесно бихте асоциирали с глобализа-
цията. С превръщането на света в достъпна за всекиго 
територия. Място, което е обозримо. На една ръка раз-
стояние. Бързооборотно. Свръхускорено. Нещо като 
влизането в интернет и потапянето в социални мрежи, 
форумни групи, присламчването към стада от фейс-
бук маниаци. Обсебващ, потискащ сетивата ви свят на 
беглите думи, беглите погледи... Свят на поглъщащи и 
отделящи роботизирани индивиди. Без излишни (ни-
какви) мисли, без излишни (никакви) чувства. Свят на 
фабрикувани стокооборотни илюзии.

Вероятно макдоналдизацията бихте свързали директ-
но и с известната верига за бързо хранене. Неизбежно 
е. Но авторът на книгата съвсем не разглежда темата 
плоско, елементарно. Съмнявам се и някой да е наел 
Джордж Ритзър да срива нечий имидж. Просто книгата 
му е твърде задълбочена и увлекателна, че да я под-
ложим на най-обикновено и ей така аргументирано 
съмнение. А анализите и примерите, които включва в 



63

бр
ой

 7
/2

01
0

 Джордж Ритзър, 
„Макдоналдизацията на 
обществото”,  изд. „Емас”, 
София, 2008 

изданието, за да ни накара да се 
замислим върху фастфууд култу-
рата, а защо не си го кажем напра-
во – и върху фастфууд поколение-
то, което е отраснало с емблемите 
на ресторантите за бързо хране-
не, са доста изчерпателни. Ценен 
труд. Няма да загубите, ако отво-
рите страница-две и се зачетете.

 Джордж Ритзър
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Автоматизираното общуване в заведения от рода на 
„Макдоналдс”, следването на строго определени прави-
ла и предварителен сценарий, в който потребителите 
биват обслужвани като безлични същества, наредили се 
на опашката за своето макменю, абсолютната взаимоза-
меняемост на служителите, а и текучеството им – на това 
се дължи успехът, но и вредата за всеки човек, превърнат 
в анонимна единица по веригата. Било клиент, било лице 
от екипа на заведение за бърза консумация. 

Но Джордж Ритзър си позволява да бъде и доста краен в 
опитите си да дешифрира явлението макдоналдизация, 
което се явява в текста му почти като фикс идея. За него 
Холокоста, масовото избиване на евреи в концлогери, 
е „предшественик” на макдоналдизацията. Принципи-
те на бюрокрацията и на поточната линия са сходни с 
рутинното масово произвеждане на стоки, които да се 
използват или консумират от колкото се може повече 
клиенти – с цел печалба, разбира се; или с вкарването 
на хиляди безпомощни същества в газовите камери, къ-
дето количествата са водещи.

Светкавичното обслужване на клиентите кара много 
ресторанти да се състезават при приготвянето на хам-
бургери за най-малко време. Заразени от примера на 
„Макдоналдс”, разбира се. Веригата „Бъргър Кинг” си 
поставяла за цел да обслужи клиент до 3 минути след 
влизането му в заведението. Спазването на стриктни 
правила добива маниакални размери. В „Макдоналдс” 
се следи внимателно всеки суров хамбургер да тежи 
точно определен грамаж, а 1 паунд месо да е за 10 броя 
хамбургери. Готов шницел е с обиколка 3, 875 инча, пи-
тката – точно 3,5 инча.  Лопатката за картофки отмерва 
еднакво количество за всяка порция. Автоматите за на-
питки пълнят чашите, без да се разлее и капка. С точност 
до милиметъра.
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Служителите, от които се очаква да придобият 
ново аз, или макидентичност – тоест да потискат 
егото си. Работната им среда е под контрол. Задъл-
женията не изискват самостоятелно вземане на 
решение. До там е сведена „полезността” на всеки 
служител. Предвидимостта е ключова. В крайна 
сметка макдоналдизацията обхваща целия соци-
ален пейзаж, според Ритзър, защото предполага 
по-голяма ефективност, изчислимост, контрол. 
Още повече, че дори и самите клиенти вършат 
част от работата, след като изхвърлят сами табли-
те с чиниите и чашите за еднократна употреба.

Фантазията при фастфууд културата е заличена, 
клишетата са по петите ви. Вие сте потребител за 
многократна употреба. Преживяването е рутинно 
действие – отсъства още преди да се е появило... 
Ресторантите се надпреварват за тълпи посетите-
ли. Няма кой да постави точката на бързооборот-
ното живеене.

Какво предлага като спасителен вариант Джордж 
Ритзър? Не с дрога, има друг начин за бунт срещу 
макдоналдизацията. Не спирайте на нито един 
ресторант за бързо хранене по магистралата, из-
бягвайте отсядането в мотели, ако пътувате. Оти-
дете в тибетска планина, вземете си едногодишен 
отпуск, напишете книга, песен... симфонията на 
живота си. Но Ритзър не губи надежда, че един ден 
хората ще смекчат зловредните крайности на мак-
доналдизираните системи. Ще се стигне до откри-
ването на нови ниши. Там, където отделният човек 
ще намери убежище поне за час-два.

Длъжни сме да му повярваме. Поне в това да по-
вярваме, ако не в друго. 
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Вирджилиу Георге

ТЕЛЕВИЗИЯТА И ДЕТЕТОТЕЛЕВИЗИЯТА  И  ДЕТЕТО
ТЕЛЕВИЗИЯТА  И  ДЕТЕТО ТЕЛЕВИЗИЯТА  И  ДЕТЕТО

ТЕЛЕВИЗИЯТА И ДЕТЕТО
ТЕЛЕВИЗИЯТА И ДЕТЕТО ТЕЛЕВИЗИЯТА И ДЕТЕТОТЕЛЕВИЗИЯТА И ДЕТЕТО



67

бр
ой

 7
/2

01
0

Телевизията деформира света. Тя въ-

вежда в един нов свят, където човек 

губи опорната си точка, оставайки 

хипнотично предаден на телевизионното 

идолопоклонство. Доминирането на теле-

визора в дома сериозно потиска семейната 

атмосфера и нормалното развитие на детето. 

Можем да кажем, че телевизията нарушава 

най-важната функция на семейството като 

емоционална и морална опора на пълноцен-

ното детско развитие.

СВЕТЪТ НА ТЕЛЕВИЗИЯТА 
КАТО СРЕДА НА ОПИТА

Детето, застанало пред телевизора, е лишено 
от нормалния говорен опит, от диалогично 
насърчаване на мисленето и разсъждението, 
които родителите, дядото и бабата или изоб-
що човешката среда предлагат. Зрителните и 
слуховите стимули, възприемани пред мал-
кия екран, са толкова агресивни, редуват се с 
такава бързина, че превишават способността 
на мозъка да ги контролира. Неизбежният 
ефект е задържането на някои важни умстве-
ни процеси. 

Телевизията приучва децата към нежелание 
да разбират какво се случва в заобикалящия 
ги свят. Те се задоволяват  само с усещанията. 
Опитът, който дава гледането на телевизия, 
не е за реалното пространство и време, за 
реалната продължителност и разстояние, а за 
виртуални, внушавани или само стимулирани 
от телевизионния свят. На детето му липсва 

възможност за опознаване чрез пряк контакт 
и физическо манипулиране на материалните 
стимули, едно от условията на познавателния 
процес и изграждането на невронните пъти-
ща. Чрез телевизията  малчуганите са лишени 
от спокойствие и отдих, необходими за раз-
витието на механизмите на вътрешния говор 
и мисленето.

Телевизията не само не благоприятства интер-
активното участие в познавателния процес, а 
напротив, допуска пасивен опит. След продъл-
жително гледане на телевизия децата придо-
биват склонност към пасивно състояние или 
към ненамеса в опознаване на реалния свят. 
Способността за измисляне на игри обеднява 
правопропорционално на времето, прекара-
но пред телевизора и отслабва мисловната 
динамика. Дж. Хийли подчертава, че „доколко-
то при невронните системи връзките се реали-
зират в отговор на предполагаемото усилие на 
мисловната дейност, внедряването на децата 
в телевизионната среда, свикването на ума с 
лесното удоволствие от гледането означава 
да поставим в реална опасност развитието на 
рефлексивните умения”.

Основният проблем при гледането на теле-
визия е свързан с активността на определе-
ни структури на мозъчната кора, вследствие 
на високата степен на повторяемост, про-
дължителност и интензивност на зрителния 
опит. Съвсем основателен е въпросът, който 
си поставят все повече изследователи на За-
пад: „Възможно ли е ритъмът на съвремен-
ния живот, постоянните стимули от външна-
та среда, които ги лишават от възможността 

ТЕЛЕВИЗИЯТА  ДЕТЕТО
ТЕЛЕВИЗИЯТА И ДЕТЕТО

ТЕЛЕВИЗИЯТА И ДЕТЕТО
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да разсъждават, да говорят със самите себе 
си (вътрешният говор), да доведе до появата 
на структурни (морфологични) промени в мо-
зъка на новото поколение? Има ли разлика в 
структурното и функционалното развитие на 
мозъка при младите, които прекарват еже-
дневно продължително време пред телевизо-
ра, и тези, които се включват междуличностни 
и познавателни дейности?”

Отговорът, който дават на този въпрос из-
следователи като д-р Уилям Т. Грийноот от 
Индонезийския университет и д-р Ричард 
М. Лърнър, Пенсилвански университет, спе-
циалисти в умственото развитие на деца и 
младежи, е утвърдителен: „Въвличането на 
младите в друг вид дейност (гледането на 
телевизия) уврежда функцията и структу-
рата на техния мозък повече в сравнение 
с хората от друго поколение. Мозъкът има 
тенденция та да повтаря опита; невроните се 
приучват да възпроизвеждат вече форми-
рания модел за отговор, което впрочем ни 
показва как учат хората. Ние не схващаме, 
че това, което учим, са обичаи и похвати. 
Винаги, когато децата повтарят определено 
действие трябва да се запитаме: Дали това е 
навик, който искаме да придобият (от функ-
ционална гледна точка това е валидно и за 
възрастните)?”

И така, формираните чрез повторение похвати 
предизвикват образуването на специфични не-
вронни модели (мозъчен отговор на стимулите 
на средата), които ще се повтарят във всеки-
дневния живот и ще повлияят на мисловното 
възприемане и отразяване на реалността.

Привикването на децата към гледането на те-
левизия и поддържането на този навик фак-
тически означава оформянето на невронни 
структури, които подбуждат мозъка да отго-
варя на предизвикателствата на действител-
ността съгласно типа опит, придобит от теле-
визията; а това означава да приучим техния 
мозък с пасивното отношение, да ги напра-
вим зависими от „лекото удоволствие на ви-
деоекрана”, да „намалим умствените умения”, 
като ги научим да не разсъждават, да не ми-
слят върху реалността, да не разговарят или 
да не се съсредоточават върху проблемите, с 
които се сблъскват. По този начин гледането 
на телевизия не е само обикновен навик, а 
се превръща в мозъчна структура, която зна-
чително ще повлияе върху целия съзнателен 
хоризонт и битието на телевизионния зрител. 
В следващите редове ще се опитаме да видим 
по какъв начин настъпилите видоизменения 
в мозъка на телевизионния зрител, се отразя-
ват на мозъчната структура и функциониране 
при новото поколение. Ще бъдат анализира-
ни последователно последиците от факта, че 
3-4 часа на ден в най-крехка възраст детският 
ум е държан пред малкия екран в патологич-
но състояние, характеризирано от:

 пасивност, благодарение на намаляването 
на честотата на мозъчните вълни – състоя-
ние алфа;

 намаляване на дейността на лявото полу-
кълбо;

 отслабване на връзката между полукълбата, 
осъществявана чрез моста на мазолестото тяло;

 забавяне на дейността на предния мозък.
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УЧЕНЕ 
И ТЕЛЕВИЗИЯ

В своята превъзходна книга Amusing Ourselves 
to Death („Забавлявайки се до смърт”) Нийл 
Постмън нагледно обяснява факта, че теле-
визията няма добро възпитателно въздейст-
вие. Той цитира изводите, до които стигнали 
Г. Камстък и неговите сътрудници, обобщили 
резултатите от над 2800 студии относно теле-
визионното въздействие върху поведението 
на базата на познавателните процеси. Студи-
ите доказват, че телевизията не е подходящо 
средство за учене. Хората запомнят много по-
малко информация, отколкото при четене.

„Като анализира отговорите на ученици след 
гледане на новинарска програма, излъчена 
по телевизия, радио или писмено, екипът на 

Стауфър открива значително нарастване на 
правилните отговори на поставените въпроси 
на тези, които са получили информацията по-
средством четене. Стерн докладва, че 51% от 
изследваните телевизионни зрители не могат 
да си спомнят дори едно заглавие на новина 
от цяло информационно предаване, гледано 
по телевизията само преди няколко минути. 
Уилсън установява, че телевизионният зрител 
запомня най-много 20% от представената в но-
винарско предаване информация по телевизи-
онен канал.”

Много хора са убедени, че не всяка телевизион-
на програма може да бъде подходяща за учеб-
ния процес, като проблемът е в съдържанието. 
Твърди се, че формата и съдържанието биха 
могли да помогнат много. Ако се излъчват въз-
питателни, морални и религиозни неща, тогава 
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децата и родителите биха имали какво да научат, 
всички хора ще имат полза и ще са благодарни. 
Идеята не е нова. Още през 70-те години на ХХ 
век в САЩ се учредява комисия от изследовате-
ли и специалисти в областта на възпитанието и 
медиите за създаването на телевизионна про-
грама с образователна насоченост

„Улица Сезам” е името на програмата, предназ-
начена по принцип за деца в предучилищна 
възраст, но гледана с интерес и удоволствие 
от възрастни. Какви са резултатите? Децата, 
насърчавани от родителите си да гледат „Улица 
Сезам”, имали най-беден речников запас. Те не 
успявали да вникнат в значенията на думите и 
да ги подредят граматически правилно.

Ако зрителите на „Улица Сезам” имат пробле-
ми с езика, тогава със сигурност ще имат за-
труднения и при четенето, защото научните 
изследвания показват, че който добре говори 
даден език, той е и добър читател. Резултатите 
по отношение на четенето са катастрофални. 
Свикнали с динамиката на буквите и думите от 
малкия екран, със специалните ефекти, които 
ги придружават, за да  завладеят вниманието 
им, децата в училищна възраст много бързо 
се отегчават при четене, когато дейността не 
е толкова забавна и лесна, а изисква усилия. 
Така че когато слуша някой урок, обясненията 
на учителя в класната стая или по време на че-
тене, дете, което е свикнало с телевизора, по-
стоянно очаква пояснителни картини и образи. 
Но когато те не се появяват, детето започва да 
скучае, разсейва се и „сменя програмата”.

По отношение на информацията изглежда, 
че малките зрители след няколко години на 

телевизионно гледане придобиват известно 
количество инцидентни познания, което под-
тиква родителите да смятат децата си за мно-

го умни. Децата в ранна възраст са способни 

да запаметят голямо количество реклами или 

отделни думи, които могат да възпроизвеждат 
като папагали. Но това привидно ранно съзря-
ване разочарова много скоро. По-късно децата 
се оказват неспособни да разберат и свържат 
рационално получената информация. Техният 
най-голям проблем е да направят връзка, да 
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обработят получените познания и да направят 
заключения. Тези деца бързо се отегчават, ко-
гато четенето или урокът на учителя в класната 
стая не са придружени от картини (както по те-
левизията) и бързо се разсейват.

Какво се случва в действителност? Едно от 
обясненията на изследователите е следното: 
когато децата гледат телевизия, те инстинктив-
но се опитват да разбират, но скоростта, с ко-
ято се развива действието, бомбардировката 
от картини и информация, правят невъзможно 

разбирането и вникването в смисъла на ви-
дяното. Детският ум, многократно излаган на 
подобен опит, привиква към това пасивно със-
тояние, при което от него не се изисква или не 
се очаква да схване смисъла на това, което се 
случва на малкия екран. Този навик, пренесен 
по-късно в ежедневния училищен и извънучи-
лищен опит, ще приучи детето да се задоволява 
единствено с визуалното, емоционалното или 
сетивно възприемане на нещата, без да си пра-
ви труда да ги разбира. Разбирането, мислене-
то стават твърде мъчителни, досадни и скучни 
неща, защото по-лесно е да се задоволиш с 
картините и предизвикваните от тях възпри-
ятия или със забавлението, което предполага 
телевизионното гледане.

„Изследователите смятат, че най-добрите 
ученици са тези, които се стремят възможно 
по-малко да гледат телевизия. Нещо повече, 
колкото повече време е отделено за гледане 
на телевизия, толкова учебните резултати и по-

стижения са по-слаби.”

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯТА 
НА ПОДСЪЗНАТЕЛНО НИВО

Телевизията моделира поведението и манта-
литета, но не подпомага процеса на учене. Ето 
резултатите, до които стигат съпрузите Емъри, 
изследователи по невропсихология от Канбер-
ския държавен университет: „Смята се, че теле-
визията доставя полезна информация на зри-
телите и има възпитателна функция, но всъщ-
ност телевизионната технология и естеството 
на зрителния опит спъват обучението. Позна-
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вателният процес, докато гледаме телевизия е 
съвсем слаб и липсва аналитична мисъл”.

Д-р Ерик Пепър, изследовател в областта на 
енцефалографското измерване, професор 
в държавния университет в Сан Франциско, 
също подчертава този факт: „За да можеш на-
истина да научиш нещо, трябва да се нами-
раш във взаимодействие с източника на ин-
формация. В случая с телевизията не мислиш 
истински. Мога да науча нещо само ако съм 
ангажиран, както при Сократовия метод на 
преподаване. Най-добрият метод за препо-
даване е диалогът. Например някои хора учат 
най-добре, когато си водят бележки като об-
ратна информация. Гледането на телевизия 
предполага само получаване, без да се реа-
гира; тя въздейства, като пленява внимание-
то. Четенето предизвиква по-голямо количе-
ство бета-вълни, за разлика от алфа-вълните. 
Ужасяващата страна на телевизията е, че ин-
формацията стига до нас, но липсва процес 
на взаимодействие. Тя прониква директно 

в паметта и вероятно реагираме на нея по-
късно, без да знаем на какво реагираме. При 
гледането на телевизия се упражняваме да 
реагираме и така по-късно правим нещо, без 

да знаем защо го правим и откъде ни е дошла 

на ум подобна мисъл.”

Ученето трябва да бъде рационален и съзна-

телен процес, който предполага полагане на 

усилия за разбиране, систематизиране на по-

знанията и тяхното включване в по-широката 

познавателна способност на човека. Новите 

знания се натрупват в паметта, откъдето могат 

да се използват в мисловния процес. В случая 

с телевизионното гледане знанията дори не са 

усвоявани или логически асимилирани, а умът 
не ги съзнава напълно. Всъщност ако става дума 
за обучение с помощта на телевизия, то няма 
логически, дедуктивен, обобщителен характер, 
защото тези процеси се управляват от лявото 
полукълбо, което по време на телевизионно 
гледане се намира в състояние на „дрямка”. 
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Очевидно телевизията не може да се използва за 
съзнателно обработване на информация. Нещо 
повече – тя е способна да изпраща съобщенията 
си директно в подсъзнанието, без зрителите да 
успеят да контролират информацията и да осъз-
нават истински какво и как е навлязло в паметта.

Огромната сила за проникване в човешкото 
подсъзнание се обуславя от алфа-активността 
на мозъчната кора, породена от емоционалния 
и драматичен характер на телевизията, както и 
от несъзнателното въз приемане на телевизи-
онните картини.

ЕЗИК

Децата, които гледат много телевизия, се изра-
зяват неправилно и срещат сериозни пробле-
ми в общуването.

Отслабването на способността за слушане и 
проследяване на материала, представен в уст-
на форма, намаляването на уменията за после-
дователно разсъждаване, говорене и писане, 

тенденцията за общуване, придружено от же-

стове вместо думи, обедняване на речниковия 

запас и увеличаването на говорните дефекти  – 

това са само някои от проблемите, с които се 

сблъсква новото поколение, що се отнася до 

владеенето и използването на езика в процеса 

на общуване.

Феноменът придобива явен характер едва след 
III или IV клас, когато са необходими езикови 
умения от по-висша степен, които поради про-
дължителното време пред телевизора от пър-
вите години на живота не са се развили.

Оказва се, че степента, в която децата гледат те-
левизия през първите години от живота си, оп-
ределя по-късните затруднения в общуването.

УСВОЯВАНЕТО 

НА ЕЗИКА И ТЕЛЕВИЗИЯТА

Съществуват определени условия, които тряб-
ва да се изпълнят за едно добро усвояване на 
езика. Телевизията не само че не ги изпълнява, 
но дори създава неподходяща среда за пра-
вилното овладяване.

Последните открития в областта на образова-
нието все повече стигат до метод за придоби-
ване и овладяване на тази необикновена сила 
на човешкия ум, каквато е езикът. Тя не е нищо 
друго освен това, което хората винаги са пра-
вили, без да съзнават, че прилагат на практика 
научна теория. В следващите редове ще видим 
кои са главните възможности и средата, които 
най-много спомагат за усвояване и овладяване 
на езика.

„Добре развитият говор, както и синапсите, ко-
ито поражда, се придобива само посредством  
въвличане в диалог. Децата имат нужда да го-
ворят и слушат. Те се нуждаят от игра с думите 
и да разсъждават с тяхна помощ. Малчуганите 
трябва да разговарят за проблемите, които 
обучението, дисциплината и планирането на 
поведението повдигат. Те трябва да са възпри-
емчиви към нови думи и изрази, за да построят 
лична основа на семантично разбиране. Де-
цата имат нужда от личното ръководство на 
възрастните, които да им дават подходящи гра-



без да са придружени от картини. Картини-
те ограничават въображението и интуицията 
само до техния първичен смисъл, предизвика-
ни от тяхната конкретна форма. Те не разкри-
ват, не провокират и не освобождават мисълта, 
както правят думите.

Д-р Гордън Уел е забелязала, че деца, които в 
предучилищна възраст са слушали приказки, 
са по-добри ученици. Това се случва, тъй като 
приказките не са свързани с вече съществува-
щи картини, и по този начин стимулират ми-
сленето и въображението. Телевизията, в тази 
перспектива, посочват Райс и Хайт, задържа 
развитието на мисленето, въображението, сло-
весните умения и стратегия, защото по време 
на телевизионно гледане картините, а не думи-
те, са оста, около която се завърта общуването. 

Във връзка с възприемането на думите отделно 
от картините като най-подходящо средство за 
развиване на мисленето гледането на телеви-
зия се намира в диаметрално противоположна 
точка. Гледайки телевизора, не само че чуваш 
думи, придружени от картини, но нещо пове-
че, картините се превръщат в осова линия на 
общуването. Телевизията не развива, както до-
казват Дж. Райс и П. Хайт, словесните умения и 
стратегия, а по-скоро ги потиска. По тази при-
чина телевизията не спомага за формирането 
на абстрактно мислене, а по-скоро забавя или 
блокира този процес. 

Из книгата „Телевизията и детето” 

от Вирджилиу Георге, изд. „Омофор”, С., 2010

матически примери, защото редът на думите и 
синтаксисът е средство, чрез което те се науча-
ват да анализират идеи, да размишляват върху 
абстрактни изложения и др.”

Телевизионният опит не е диалогичен, а точ-
но обратното, напълно пасивен. Това не е жив 
опит, приложен към специфични, своеобразни 
ситуации от живота. Детето не е провокирано 
да си задава въпроси и да се включи в разго-
вор. Общуването с телевизора представлява 
монолог и е безлично. Телевизията говори, 
но не на нас или на детето, а на една човешка 
маса, на всички, и на никого. Малките деца се 
нуждаят от персонално внимание и от диалог. 
Застанали пред телевизора, децата не си зада-
ват въпроси, не търсят разрешаване на про-
блеми, не говорят и дори не слушат истински. 
Те са погълнати единствено от картинния по-
ток и омайващите звуци, които излизат от теле-
визионната кутия.

Родителите са най-добрите педагози в изучава-
нето на езика, защото са в състояние да доло-
вят или схванат по интуиция всичко, което се 
случва в детския ум – с каква скорост и какво 
точно детето може да разбере, – за да пригодят 
диалога към неговото ниво на разбиране. Но 
телевизията, използвайки много по-бързо тем-
по или различно езиково ниво от степента, на 
която се намира детето, ще го приучи повече 
да не полага усилия, за да разбере език, който 
и без това не е насочен лично към него.

Съвременни научни изследвания показват, че 
за развитието на абстрактно мислене децата 
трябва да се упражняват в употребата на думи, 
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Книгата „Телевизията 
и детето” на румън-

ския биофизик и 
богослов Вирджилиу 

Георге говори за 
проблемите - физи-

ологични и психо-
логични, свързани с 

гледането на телеви-
зия. Телевизионното 

идолопоклонство, 
според автора, лиша-

ва детето от опорна 
точка в живота му, 

а доминирането на 
екрана в дома потис-

ка семейната атмос-
фера и разрушава 

естествените меха-
низми за формиране 

на човешката лич-
ност. Книгата пред-

ставя съвременните 
научни наблюдения 

относно въздействи-
ето на телевизията 

върху съзнанието и 
дава конкретни насо-

ки за превенция.
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