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Едно от вътрешните открития на нашето 
общество след промените през 1989 г. 
беше собствената му нееднородност. 
Дотогава обитавахме сякаш едно и също 
пространство… и си приличахме като 
сардини в консервна кутия. Или като 
цветя в градина, ако това със сардините 
ви се струва обидно.

Раждахме се и живеехме по много сходен 
начин; умирахме в едни и същи болнич-
ни легла и ни погребваха в едни и същи 
гробища. Днес някои от нас се раждат в 
частни клиники, заобиколени от скъпи 
апарати, които правят „бинг!” (по Монти 
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Пайтън), а наскоро беше открито и съвсем ново и прекрасно 
частно гробище. За разликите в живота между тия двете – раж-
дането и смъртта – да не говорим. Обществото се разслои и раз-
рои по всякакви възможни принципи – от чисто материалните 
(бедни и богати) до такива, свързани с вярата, расата (хм), на-
родността и отношението към моторите, музиката, свободното 
време, политиката.

Тази нехомогенност ни дойде някак внезапно. Някак между 
другото се наложи да се справим с психологическия проблем, 
свързан с необходимостта да свикваме с различните покрай 
нас. Да свикнем да ги виждаме по улиците, да слушаме мненията 
им по телевизията, да споделяме работното си място с тях; да 
приемем, в крайна сметка, че светът е шарен. Шареното радва, 
но иска свикване, особено ако си живял половин век, потопен в 
естетическата и идеологическа конфекция на комунизма.

Има в България едни Други, които са особено видими – защото 
са много, защото са много Други (различни) от нас, защото – най-
важното – се оказва трудничък този наш общ живот с тях. Едни 
Други, които през последните години се превърнаха в удобен 
екран за проектиране на всякакъв вид неприязън, че и открита 
омраза. Циганите. През чиито гета, оказва се, минава и нашият 
собствен път към Европа. Един път, колкото външен, толкова и 
вътрешен. И за двете измерения на пътя – вътрешния и външ-
ния – ще поразсъждаваме в този брой.
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Дискриминираните
дискриминатори

Петър Петров
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Преди около месец националисти, 
повечето от които млади хора 
с бръснати глави, протестираха 

срещу ромското малцинство с шествие. 
Поне стотина души се включиха в акция-
та. Шествието, организирано от Български 
национален съюз и Гражданска инициати-
ва „Равни права и отговорности”, тръгна 
от пилоните на Националния дворец на 
културата, мина по булевард „Витоша” и 
стигна до храм-паметника „Св. Александър 
Невски”.

Смръщените младежи бяха издигнали 
стряскащи лозунги: „Криминалните цига-
ни в затвора”, „Цигански терор…?! Докога 
ще търпим, докога ще мълчим!”, „Цига-
ните убиват! Властта прикрива! Народът 
умира!”, „Народът срeщу циганския терор 
и инвазия”. Скандираха „Няма да мълчим! 
Няма да мълчим! Няма да мълчим!”. 

Според иницаторите на протеста, липса-
та на справедливи наказания създавала у 
малцинствата чувство за безнаказаност и 
му „давала кураж за нови престъпления”. 

 Петър Петров е роден на 6 
декември 1978 година в гр. Враца. 
Дипломира се по специалностите 
„предучилищна и начална 
училищна педагогика” и „връзки 
с обществеността” в СУ „Св. 
Климент Охридски”. В периода 1998-
2002 г. е редактор в младежкото 
литературно списание „Кръг”. 
Инициатор и участник в редица 
акции, пърформънси, четения 
в нетрадиционна обстановка. 
Интересите му са в областта на 
поезията, музиката, театъра и 
медиите. Бивш вокал на рок-група 
„Орбелус”. През 2004 г. първата 
му книга „Пин код: Лукчета” 
печели голямата награда за 
поетичен дебют на Националния 
литературен конкурс „Южна 
пролет” в Хасково. Бил е редактор, 
репортер и водещ на културни 
и информационни предавания 
в bTV, БНТ,  телевизия „Европа” 
и „Икономика”, редактор на 
културните страници 
във в. „Политика” и в. „Монитор”. 
В момента работи като водещ 
новини и репортер в телевизия 
„Евроком”. Женен, има две деца 
(близнаци). 7
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Протестиращите, дошли от различни кра-
ища на страната – Лом, Хасково, Пловдив, 
Ботевград и Пазарджик, почетоха с ми-
нута мълчание, свели глави и паднали на 
колене на паветата пред храм-паметника, 
„жертвите на ромската агресия”. 

А какво провокира протестните им 
действия, можем да научим директно 
от специално създадения срещу ромите 
сайт – www.stop-cigani.info: 

„Вече 20 години Българското население у 
нас бива подлагано на системен тормоз и 
безконтролни изстъпления от страна на 
циганското малцинство пред безучаст-
ния поглед на държавата. Цигани бият, 
грабят, изнасилват и убиват без адеква-
тен отговор от страна на властите. Не хи-
ляди, а вече милиони са потърпевшите от 
тази лавинообразно нарастваща циган-
ска престъпност”.

Протестиращите националисти са 
разгневени, че ромите се ползват с 
привилегии от държавата, че се отпус-
кали средства за „маргинални групи”, 
общините заделяли огромни суми за 
построяване на „къщи и на цели сгра-
ди за настаняване на „бездомни” пред-
ставители на маргинални групи”, а те не 
си плащали наемите и консумативите. 
Рушели „всичко наоколо”, а след 5 го-
дини претендирали за безплатни жи-
лища. Нямало пари за младите българ-
ски студенти, които не били „по-малко 

уязвими от трайно и вечно безработните 
маргинални групи”.

От сайта или фейсбук регистрацията на 
ГИРП четем подробно какви са техните 
предложения. 

Те предлагат примерно сметките за ток и 
вода на социално слабите да се погасяват 
от Бюрото по труда. Сумата, отишла за по-
криване на сметката, да бъде приспадана 8
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от общия размер на помощите, или – част 
от помощите, раздавани на безработните, 
да бъде давана не като пари в брой, а като 
ваучери. И още – парите за отопление да 
не са в брой, а във вид на ваучери за ток, 
дърва, въглища. 

Имат и още доста други предложения, от 
които ти спира дъхът… Ще ви ги спестя. 
Можете да влезете в интернет страницата 
на организацията, за да се уверите сами 

как си представят избавлението от ром-
ските малцинства ентусиазираните „па-
триоти”, които се борят за равни права и 
задължения в обществото. Но дали в слу-
чая екстремно и фанатично настроените 
млади хора (предимно с обръснати глави 
и мрачни погледи), облечени в преобла-
даващо черни дрехи, използващи прово-
кативни символи и лозунги, не се „гетоизи-
рат” социално по своя воля? Не се марги-
нализират и автодискриминират?… 9
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Ще направя примерна извадка от две 
мнения, изказани в мрежата, за да под-
скажа до какви крайности се стига в 
преследването уж на светлите идеали 
за чиста и свята република, в борбата за 
справедливост и социално равенство… 
Ето и линк към въпросната страница: 
http://www.logr.org. 

Борко Наков ни обяснява какво значи „со-
циален фашизъм”, атакувайки ромите, раз-
бира се. „Това е маргиналите да те грабят, а 
ти и да се оплакваш, да няма последствия. 
Това е маргиналите да си правят каквото 
си искат и където си искат и да са над зако-
на. Това е маргиналите да имат право да те 
убият, а ти да нямаш право да се защитиш. 

Това е да защитаваш маргиналите, като на-
ричаш искащите справедливост и закон-
ност с думите „фашисти” и да ги призова-
ваш към „толерантност” и „демократични 
и европейски ценности”. Това е новият 
фашизъм, социален при това”.

Някой си „Петров” пък казва: „Циганите 
са се впили като кърлежи в българския 
народ, който ги храни, плаща им социал-
ни помощи и им гледа наплодените цига-
нета в домовете. Ще ходя на всички анти-
ромски митинги от тук нататък! От моята 
заплата вземат, за да ги хранят, сигурно 
изхранвам поне 2 циганета! Живея в голям 
град, но имаме къща в едно село в северна 
България, в нея не живее никой, но вече 
два пъти са влизали да крадат. Цялото село 
е пропищяло, всяка нощ има поне по две 
кражби в българските къщи. Селата ни ста-
ват цигански! А държавата нехае…Да, ще 
ходя на митинги!!!!”

В демократично общество всеки може да 
изразява свободно мнението си. Да защи-
тава определена кауза. Да се възпротиви. 
Да се включи в шествие и да изиграе ро-
лята си на буден гражданин с будна граж-
данска съвест. Всеки може да си фантази-
ра бъдещото благоденствие на страната 
и семейството си. Но нямаше да обърна 
внимание на протестното шествие и ин-
тернет инициативите на подобни органи-
зации, ако те не бяха толкова социално 
взривоопасни изказванията, манифестите 
и акциите им. Нямаше да се възмутя от по-10
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ведението и полуприкритата агресия на 
протестиращите, ако едно видимо непъл-
нолетно момче от скандиращата „Няма да 
мълчим!” група не се беше обърнало към 
мен като журналист, искащ да отрази с 
репортаж „събитието” им, с думата: „Копе-
ле!” Това издава само до каква степен са 
се самоизолирали и маргинализирали по 
собствена воля подобни сдружения. 

Съмнявам се, че повечето от повиканите 
да се включат в такива акции млади хора 
въобще мечтаят да се реализират пълно-
ценно в която и да е сфера на обществото. 
По-скоро с удоволствие биха паразитира-
ли и биха го играли вечните хейтъри, от-
колкото да си намерят нормална доходо-
носна работа, да създадат семейство и да 
посрещат с усмивка всеки първи срещнат 
в страната, за която уж милеят. Трудно е 
да се намери адекватен тон, с който да се 
отвърне на инфантилните акции на „глут-
ница” ала-патриоти. Какво да говорим за 
смисъла от изповядването на зазубрени-
те манифести, споделянето на острите им 

мнения по форумите и репресивните им 
нагласи спрямо ромите? 

За тях дали си ром или журналист, няма 
значение. Да не споменаваме думата по-
литик… Еднакво настървено биха се нах-
върлили срещу теб, ако вървиш сам по 
някоя улица нощем. И биха те неутрали-
зирали за секунди. Убеден съм. А жалкото 
е, че враждебното и силово отношение на 
такъв тип групари, ненавистта им въобще 
към околните, които не са част от „моята 
секта”, не води до нищо добро. Бунтарите 
(с обръснати глави и крещящи лозунги) 
просто няма как да намерят път до ма-
совата аудитория с посланията си, ако са 
готови и за едно „добър ден” от устата на 
ром, журналист или политик, да те пратят 
в отвъдното.

А после ми обясняват кои били маргинали, 
какви привилегии имали маргиналите… 

Съчувствам им. На дискриминираните 
дискриминаторчета. 
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Ромите: психология   

ПЕТЪР ГРАМАТИКОВ

Пета година от Декадата на 
ромското включване (2005-2015)
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В началото на третото хилядоле-
тие, през първата десетилетка на 
21-то столетие, не бихме могли 

да заявим, че у нас циганите живеят по-
уютно и се чувстват по-комфортно. Но, 
изхождайки от типичния за психологията 
на ромския етнос оптимизъм, не следва да 
отричаме и редицата успехи, постигнати 
от държавата, подпомогната от неправи-
телствения сектор в България.

Философията на радостта е най-важно-
то наследство и съкровище на циганите. 
Тази тяхна народностна черта може да 
се превърне в основен принос при инте-
грацията и пълноценното им включване 
в обществото. Към тези изводи ни води и 
получилата широка гласност криза около 
ситуацията с прилаганата от правител-
ствата политика на някои страни-членки 
на Европейския Съюз към нелегално пре-
биваващите там роми.

Текущата година е последната от обяве-
ното от Организацията на Обединените 
Нации Световно десетилетие за развитие 
на културата на мира и ненасилието. Сега 

   на оптимизма 





сме и в средата на обявеното десетилетие 
на ромското включване и е време да се по-
виши чувствителността към проблемите 
на тази етническа общност в българското 
общество, посредством популяризиране и 
акцентиране върху специфични техни чер-
ти, обичаи, изкуства и занаяти, както и при-
помняне на тежки моменти за този етнос в 
световната история.

През 2010 година се закръглят 75 години от 
издаването на най-антициганските (както 
и най-антиеврейските) закони. Уместно би 
било да се припомни този период на гоне-
ния и достойното поведение на българските 
власти и народ, които никога не позволяват 
да се преследват българските граждани от 
ромски произход по време на съюзнически-
те отношения с оста Рим-Берлин-Токио (за 
съжаление, в по-ново време някои отново 
флиртуват с идеологията на национализма 
и хитлеризма). 

През 1935 г. в Германия са били приети два 
антицигански закона, допълващи съществу-
ващите от 1933 г. расистки закони за опаз-
ването чистотата на германската раса. Те ли-
шили от граждански права циганите и заб-
ранили браковете на германци е евреи или 
цигани. Това е печално прочутият „Закон за 
запазването на германската кръв”. Нацио-
нал-социалистите обаче не разчитали един-
ствено на законодателството и от 1937 г. за-
почнало кастрирането на циганите. Нацист-

ката пропаганда с гордост отбелязва, че 
са кастрирани 99% от циганските момче-
та на възраст до 14 години. През 1938 г. 
е приет още един антицигански закон, в 
който специален раздел е посветен на 
„циганската заплаха”. Полицията била за-
дължена да категоризира всички цигани 
и полуцигани от шестгодишна възраст 
нагоре и да ги картотекира, което много 
улеснило последвалото им изпращане в 
концлагери. Поправка към същия закон 
от 1943 г. де факто и де юре отнема нем-
ското гражданство на останалите живи 
цигани под предлог, че след войната 
те най-вероятно ще напуснат герман-
ския Райх. През 1939 г. са били събрани 
30 000 цигани за заселване в Полша. Това 
били почти всички роми, живеещи в Тре-
тия Райх. За Полша заминали само 3000 
немски и около 6000 австрийски цигани, 
а други 3000 австрийски цигани били 
затворени в концентрационни лагери, 
като специализирания за цигани лагер 
Ласкендбах, чието попълване започнало 
от 1940 г. В лагера Биркенау за по-малко 
от две години, между зимата на 1943 и 
лятото на 1944 г., били откарани 22 258 
цигани. Големи групи от този етнос са 
унищожени и в Бухенвалд и Дахау. 
Ромите стават предпочитан „материал” 
за научни опити с отровни газове и ме-
дицински експерименти. По същия на-
чин е постъпено и с циганите в Италия, 
като най-известният специализиран за 15
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тях концлагер бил на остров Сардиния. От 
полските цигани са унищожени повече от 
две трети, а общото им число преди вой-
ната е възлизало на около 35  000 души. 
Статистиката, по немски акуратна, сочи за-
душаване в газовите камери по над хиляда 
цигани дневно в периода 1943-44 г. Само 
на 28 септември 1944 г. са били умъртвени 
800 циганчета, между които 105 момчета 
на възраст между 9 и 14 години. 

От 25 април 1941 г. хаджи Амин Ал Хусей-
ни, великият мюфтия на Йерусалим, извес-
тен като „арабския фюрер”, става главен 
архитект на нацистката офанзива в Босна: 
използваната от сърбите кирилица е заб-
ранена. Православните сърби са задълже-
ни да носят синя лента на ръката, а сър-
бите от еврейски произход – жълта лента. 
Ал Хусейни разработва детайлен план за 
изтребването на сръбското население, 
приложението на който е спрян от сама-
та нацистка Германия. Докато се вихри в 
Босна, великият мюфтия получава титлата 
„Защитник на Исляма”. Сто хиляди боснен-
ски мюсюлмани се включват в редовете 
на нацистката армия. Целта е обособява-
нето на автономен нацистки протекто-
рат за босненските мохамедани. За целта 
той сътрудничи тясно с про-германските 
хърватски ръководители А. Артукович и 
М. Будак. В Босна е проведено етническо 
прочистване под вещото ръководство на 
Хусейни, изразяващо се в следните цифри 

на избитите: православни сърби – 200 000; 
босненски евреи – 22 000; цигани – 40 000. 

Никога обаче циганите – тези проповед-
ници на оптимизма – не са преставали да 
вярват в бъдещето, в живота, като даже в 
ония чудовищни условия са продължили 
да раждат деца – само през 1943 г. в лагера 
Биркенау са били родени 361 циганчета, 
засмукали с майчиното мляко и жестокия 
урок на историята. За наша гордост Бълга-
рия по време на Втората световна война 
спасява от фашистките преследвания ос-
вен българските си поданици от еврейски 
произход и своите цигани (без оглед дали 
изповядват мохамеданство или право-
славно християнство), като и при двете 
етнически малцинства в края на войната 
статистиката отбелязва увеличение, а не 
спад, както е в останалите държави.

Автори като Йонел Ротару считат, че от 
геноцида срещу циганите през Втората 
световна война са загинали около 3,5 ми-
лиона души. Цифрите са потресаващи, но 
нека те ни напомнят за трагедията на ци-
ганите, които днес в по-голмата си част са 
европейски граждани, макар че все още 
биват считани от някои за „белите негри 
на Европа”.
 
Според „Файненшъл Таймс” (вж. Peggy 
Hollinger, Illegal Roma build new life with 
blessing of France, Financial Times, 28-29 16
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August 2010) броят на нелегалните ими-
гранти от ромски произход във Франция 
е 15  000. Френските власти създадоха с 
държавни средства няколко експеримен-
тални селища, в които няколко десетки 
семейства на незаконно пребиваващи 
получиха правото да останат във Фран-
ция. Социалният експеримент предвижда 
осигурено жилище, здравеопазване, об-

разование и посредничество на пазара на 
труда за настанените там румънски и бъл-
гарски роми. Между 3 и 5 години се очаква 
обитателите на тези своеобразни гета да 
се интегрират напълно в обществото и по-
селенията от сглобяеми постройки с висо-
ки бетонни ограждения да бъдат заличени 
от градския пейзаж. В източното парижко 
предградие Баньолет зад високи железни 18
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порти са настанени 80 български роми, на 
които се предлагат скромни, но безупреч-
но чисти кухненски и санитарни условия. 
Те посещават езикови курсове, а децата им 
са записани в местните училища. 

Агенция Ройтерс ни информира на 27 ав-
густ от Двореца на Нациите в Женева, че 
ООН е отправила критика към Франция с 
призив да се опита да интегрира членовете 
на най-голямото етническо малцинство в 
Европейския съюз, вместо да ги експулси-
ра в Източна Европа. Осемнадесет незави-
сими експерти изразиха притесненията си, 
че стотици от върнатите през последните 
седмици в Румъния цигани по линия на 
т. нар от Франция „програма за добровол-
но репатриране”, не са били подробно ин-
формирани за техните права. Експертите, 
които съставят Комитета за елиминиране 
на расовата дискриминация към ООН, на-
стояха дясно-центристкото правителство 
на Саркози да противодейства на притес-
нителното нарастване на расистко и ксе-
нофобско говорене у някои френски по-
литици и увеличаването на инциденти на 
насилие на расистка основа срещу ромите 
във Франция. Френското правителство се 
оправдава, че прилага стриктно законо-
дателството на ЕС при извършване на екс-
пулсиранията. И това е вярно. Нелегалните 
роми са граждани на Румъния и България, 
новоприетите страни-членки на ЕС. През 
преходния период до 2014 г. гражданите 

на тези държави могат да пребивават във 
Франция до 3 месеца, освен в случай на по-
дписан трудов договор. Онези, които биват 
експулсирани, наистина са в нарушение на 
европейското право на общността. 

Заради политиката си на експулсиране 
на ромите Франция попадна и в дневния 
ред на сесията за откриването на 15-ия 
Съвет по човешките права при ООН в 
Женева. Върховният Комисар на ООН за 
човешките права Нави Пилей определи 
като „обезпокоителна” новата политика 
на френското правителство спрямо ро-
мите, която води единствено до тяхното 
стигматизиране и задълбочаване на по-
ложението им на крайно нуждаещи се. 
До 1 октомври 2010 година продължи се-
сията на Съвета по човешките права при 
ООН в Женева и отново настоятелно се 
постави въпросът европейските държа-
ви и най-вече Франция да приемат един-
на политика, позволяваща на ромите да 
преодолеят маргинализацията, на която 
са подложени към днешна дата. Посто-
янният представител на Франция в ООН 
Жан-Батист Матей заяви, че „мерките, 
предприети от френското правителство, 
стриктно прилагат законите на Френс-
ката Република и европейското законо-
дателство, а всеки от засегнатите от тези 
мерки е получил хуманитарна помощ за 
своето завръщане в държавата на своята 
националност”. 19
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Европейската Комисия и Европейският 
Парламент, подобно на ООН, са обезпо-
коени от френската репатриационна по-
литика. Амнести Интернешънъл още на 
11 септември т. г. настоя пред френските 
власти да „вземат под внимание призива 
на ЕС за слагане край на дискриминаци-
ята на ромите”.

Това, на което сме свидетели, можем да на-
речем рутина, понеже се прилага години 
наред. Само през 2009 г. Франция е върнала 
в родината 11 000 румънски граждани (пре-
имуществено от ромски произход). В тяхна 
защита застанаха Римокатолическата църк-
ва, социалистическата опозиция, правоза-
щитният неправителствен сектор и румън-
ското правителство. Особено внимание на 
позицията на Ватикана обръща Кристофър 
Калдуел, гл. редактор на The Weekly Standard. 
В края на август Папата в реч на френски 
език призова политиците да „приемат за 
законни разновидностите на човешкото 
многообразие”, визирайки ситуацията във 
Франция. Той разви и концепция за про-
блема, който се съдържа в сблъсъка между 
разнообразието на личностите, на индиви-
дуалностите (принцип, който съвременната 
либерална държава издига в култ едва ли не 
по един абсолютистки начин) и разнообра-
зието на общностите. 

Имайки горното предвид, нека видим защо 
хората говорят за ромите като за „безо-

течественици”. Няма в Европа ром, който 
да е безотечественик в смисъла на онези 
европейски роми, които бягаха от нацист-
ките погроми и преследвания през 30-те 
години на 20-то столетие. Всеки пълноле-
тен ром като гражданин има избирателни 
права в някоя страна-членка на Обедине-
на Европа (Румъния, България, Унгария и 
др.) или в държави извън Европейския 
Съюз (Сърбия, Македония, Турция и др.). 
Като човешки същества, принадлежащи 
към обособена етническа група, те нямат 
отечество, а техният етнически облик и 
идентичност са се формирали в течение 
на векове на културен избор. 

„О Дел на англе, аме палал” или за ци-
ганската религиозност (в превод от циган-
ски: „Бог пред нас, ние след Него”).

За религиозната картина на Европа е ха-
рактерно, че циганите в по-голямата си 
част изповядват християнство и ислям. 
При тях обаче са запазени и някои езиче-
ски вярвания и широко разпространени 
древни митове. Както всички индоевро-
пейски народи и те имат своите етнически 
легенди: за произхода на вселената, ней-
ния строеж, появата на първите богове, 
като прави впечатление, че в тези митове 
се обожествяват небето, земята, слънцето, 
месецът, дъждът, т.е. природните стихии. 
Това е характерно за един много древен 
слой от вярвания и представлява несъм-20
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нен интерес за антрополозите. Космоло-
гията (представата за света) у циганите е 
извънредно интересна – те възприемат уни-
версума като състоящ се от три нива: небе, 
земя и подземно царство. Небето се нарича 
Болебен и там живеят боговете Чон (месец), 
Кхам (слънце) и Бришим (дъжд). Второто 
ниво (Дис) е обитавано от природните духо-
ве и хората – на това ниво е и Пхув (земята). 
На третото ниво живеят подземните духове.

Циганите наричат Бог „Девел”. Подобно на 
библейския Бог, и Девел се носел над земя-
та, която била покрита с вода. Той решил да 
създаде земята, но не знаел как и решил да 
го направи с помощта на тоягата си. Забол 
я във водите и от нея израсло великолепно 
дърво, чиито върхове стигнали до небесата. 
Под дървото седял Бенг – циганският дявол. 
Бог искал да сътвори земята, но лукавият 
замислил измама – поискал сътворението 
да се припише на негово име. Той сграбчил 
тоягата на Бог и произнесъл името си, но то-
ягата се превърнала в нагорещено желязо и 
го изгорила; поради това дяволът е черен. 
Девет пъти повтарял дяволът опита си без 
успех, докато Бог видял всичко това и му 
забранил. Бенг се подчинил и върнал тояга-
та на Твореца-Бог, Който устроил земята. 

Тази легенда е позната в различни варианти 
на всички индоевропейски народи, а някои 
елементи са разпространени и по цялата 
планета. Циганите са чеда на майката-земя, 

тръгвайки от същите духовни извори, 
както и останалата част от човечеството. 
Култът към „световното дърво” е много 
древна концепция за света, чийто об-
раз пряко или косвено се проследява 
от бронзовата епоха в Европа и Азия до 
автохтонните сибирски, индиански и аф-
рикански вярвания и традиции в наши 
дни. Еквиваленти на световното дърво 
са образите на „световната ос”, „световна-
та планина”, „световния стълб” и симво-
ликата на обелиска, колоната, стълбата 
и др. При циганите свещеното дърво е 
тясно свързано с появата на първите 
хора, които се появили от листата на све-
щеното дърво. Затова първият цигански 
род се наричал, според легендата, Рукуй 
(„рук” означава на цигански „дърво”). 
Световното дърво на циганите е много 
забавно и пъстро. То расте при краля на 
слънцето. В неговите клони се намират 
всички плодове, всички семена; в него 
живеят бели, черни и червени птици; 
клоните му опират в облаците, а в коре-
ните му са злите духове. В Стария завет 
се споменава за езически свещени мес-
та – „дъбрави” (срв. Бит. 12:6; 13:18; 14:13; 
18:1; Втор. 11:30; Нав. 19:33; Съд. 4:11; 1 
Цар. 10:3; 3 Цар. 16:33; 18:19; 4 Цар. 13:6; 
17:16; 18:4; 21:3; 23:14-15; 2 Пар. 15:16; 
17:6; 33:3; Ис. 1:29; 27:9; Иер. 17:2), които 
представлявали естествена или засаде-
на група дървета, разположени често на 
възвишение, сред които поставяли ис-



22
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тукан, стълб, 
статуя или 
посветено на 
местното божест-
во свещено дърво. 
На много места такива 
дъбрави в оригинала са наре-
чени направо „капища” на Астарта. Господ 
се явил на Авраам в близост до дъбравата 
Мамре. Езичеството (лат. Paganism) е об-
общено понятие, което изразява идеята 
за многобожие, т.е. за съществуването на 
много богове. Различните религиозни вяр-
вания до появата на монотеизма (единобо-
жието) са свързани в различна степен и по 
различен начин с магията, анимизма, шама-
низма, фетишизма, тотемизма и култа към 
предците. 

Богът при циганите е свързан с доброто, 
светлото начало. Той не е жестоко или на-
казващо божество, а един справедлив и 
смел Бог, непрекъснато водещ борба със 
злото. Под знака на дуализма се разви-
ват древногръцката философия и гности-
цизмът, както и различните близкоизточни 
религиозни учения, сред които и павликян-
ството, а най-видният представител на дуа-
лизма в западноевропейската философия е 
Рене Декарт. 

Нелекият живот на циганите е придал специ-
фична дуалистична отсянка на тяхната рели-
гиозност – те изключително внимателно се 

отнасят и към дяво-
ла, както гласи циган-

ската поговорка: „Ако 
на Бога палиш една свещ, 

на дявола пали две”. Бенг (дя-
волът), стоящ в корените на све-

щеното дърво, е нечиста сила, която още 
от сътворението е в конфликт с Бога. Освен 
дявола циганите различават и други зли 
духове: епхурдако – дух, който живее под 
мостовете; умално – полски дух; друменко 
– скитащ дух. Злите духове, които живеят 
под земята, са особено опасни. Тяхна майка 
е Анна, която е родила девет страшни дя-
вола. Те се женели помежду си и народили 
още много зли духове. Техните имена въз-
действат, заредени с много емоционалност, 
понеже са свързани с неприятни сетивни 
усещания – като Лили (слузеста), Шилало 
(хладен, студен) и т. под. В древната класи-
ческа литература демонът е добър бог или 
същество с божествена сила, но в Еванге-
лията демоните (гр. зъл дух. дявол, сатана) 
винаги са враждебни на Бога; техният водач 
е Велзевул (Сатана). В новозаветните книги 
хората, обладани от демони (бесове), про-
явяват и соматични симптоми като нямота, 
епилепсия и ненормално поведение. 

Безкрайно прагматични в своята религи-
озност, циганите еклектично* свързват 

Дуализъм, 
от лат. „двойнствен”, 

е философско учение за 
произхода на света, чиято същност 
се състои в съществуването на две 

равноправни, самостоятелни, вечни и 
независими едно от друго начала – добро и 
зло, дух и материя, духовно и материално; 

дуализмът разглежда творението като 
въздействие на духовното начало 

върху материалното 

* еклектизъм – от гр. ез. – философско течение, 
което прави опит за подбор и съчетаване на про-
тивоположни възгледи и идеи; близък до религи-
озния синкретизъм; б. а. 
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различни по произход елементи и са развили 
един култ към героя, който у нас присъства и 
у траките (култа към тракийския конник), и 
в православното християнство (св. Георги и 
змея). Едно интересно тълкование предлага 
проф. д-р Халис Окан (срв. Х. Окан, „Циганите 
или от северната страна на живота”, София, 
1994): повечето цигани са означавали най-
високото небе с лък и стрела – оръжието, с 
което е бил убит многоглавият змей. Имайки 
предвид особеното отношение на циганите 
към Чон (месеца) и това, че той се свързва 
с най-младия син на небето Дундра, така че 
именно Дундра е убил змея и е бил почитан 
като културен герой, както древните гърци 
са почитали Прометей, който запознава хо-

рата с използването на огъня и им пре-
дава познанията за някои занаяти. 

Големият приятел и изследовател на ци-
ганите в България, издателят на първият 
от началото на 90-те години на 20-то сто-
летие вестник „Циганите”, проф. Окан ни 
разказва за още един религиозно-син-
кретичен обичай, който се извършва на 
гърба на Княжевската църква в София, 
до самата гробница на Бали ефенди, 
наричан от циганите „Али Баба”. Когато 
възникне спор между цигани (изневяра 
или оклеветяване) двете страни отиват 
там, за да се закълнат в своята правота. 
Клетвата се прави обикновено от жени. 
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И двете се явяват голи пред Али Баба в 
присъствието на свидетели и произнасят 
защитата или обвиненията си. Всяка стра-
на се заклева в правотата си и си определя 
наказанието, което да я стигне, ако не е 
казала истината. Циганите вярват, че всяка 
неправедна клетва се наказва до едно де-
нонощие. Същият обред може да се напра-
ви и пред ходжа. Немалко случаи е имало 
на извършване на обичая от православно 
вярващи роми (естествено без елемента с 
изискването за природна голота на закле-
ващите се) в православен храм пред све-
щенослужител (особено често това става 
пред чудотворната Богородична икона в 
Бачковския манастир).

Представите за душата са също ключов 
момент за определянето на една култу-
ра и влиянията върху нея. В един по-ра-
нен период от развитието на циганските 
обичаи и обреди е било разпространено 
вярването, че човек има повече от една 
душа, като тук бихме могли да направим 
алюзия към отколешния спор между 
дихотомия (душа и тяло) и трихотомия 
(дух, душа и тяло) в православното бого-
словие. Циганите определят човешката 
душа като многолика („бутянкхенго”).

Човешката душа за православния христия-
нин е безсмъртият образ на Бога, заключен в 
човека. Човекът е създаден чрез единението 
на тялото и душата (духа): след като сътворил 

първия човек Адам от пръстта, Бог му вдъх-
нал дихание на живот, т.е. душа, същество ду-
ховно и безсмъртно (Бит. 1:26-27). След смър-
тта на човека, духът му ще се върне към Бога, 
Който му я е дал (Екл. 12:7). В Библията думата 
„душа” най-често означава живот, свойства 
на живото създание, жизнената сила, с чието 
отделяне живото същество (както животно-
то, така и човекът) умира, но по отношение 
на човека означава понякога и свойствата 
на неговия дух, който не трябва да убиваме 
(Мат. 10:28). Понякога „душа” обозначава и 
свойство на характера или състояние на духа 
(Деян. 4:32) или просто личност, човек (Иез. 
27:13, Деян. 2:41, Откр. 18:13). Душата често 
е синоним на понятията дух (Екл. 12:7; Лук. 
1:46-47), сърце (Пс. 18:8-9; 2 Петр. 1:19; Еф. 
1:18), живот (Пс. 25:9; Пс. 87:4), цялото съще-
ство на човека (Пс. 34:9-10), аз, т.е. човек (Пс. 
129:5). Но понякога душата е различна както 
от сърцето (Втор. 4:29; Втор. 6:5), така и от духа 
(1 Сол. 5:23; Евр 4:12). 

Циганите наричат душата „ги” и „ди”, веро-
ятно от „дидало” (дух, сърце). Тя живее в 
тялото на човека, но може и да го напуска. 
Докато е жив човек, това става по време на 
сън, болест или ако тялото е обхванато от 
зли духове (така си обяснявали психиче-
ските разстройства). Душата напуска окон-
чателно тялото с настъпване на смъртта, 
но живее около него, докато то се разложи 
и тогава отива в страната на мъртвите. У 
някои групи цигани дълго е запазен оби-
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чаят да се изгаря тялото на мъртвеца, тъй 
като се вярвало, че душата не може да се 
освободи, докато не се изпълни този оби-
чай. Постепенно обичаят е отпаднал под 
влияние на християнството и исляма, ко-
ито не приемат кремацията. 

Днес, когато Римокатолическата църква 
издига глас в защита на ромите, логично 
е да се запитаме достатъчно ли правят 
поместните православни църкви в собст-
вените си страни. Ролята на Църквата би 
могла да бъде решаваща за тяхната инте-
грация и демаргинализиране. Българска-
та православна църква няма ясна поли-
тика спрямо това малцинство, даже и по 
отношение на изповядващите православ-
но християнство български цигани – ка-
лайджии и др. На пръстите на едната ръка 
можем да изброим свещенослужителите 
и църковнослужителите от ромски произ-

ход по синодалното ведомство в страната. 
Това е следствие, трябва да признаем, и 
от отношението на самите миряни – пра-
вославните българи – към този крайно 
стигматизиран етнос. Много българи труд-
но приемат възможността един циганин 
да е техен енорийски свещеник. От години 
има преводи на Св. Златоустова Литургия 
на ромски език, но те не са издадени, въ-
преки разпилените през десетилетията на 
прехода милиони в твърда валута за „ром-
ски” проекти. Оттук, в съчетание с духов-
ния вакуум от времето на десетилетията 
държавен атеизъм, се обяснява донякъ-
де и преминаването на немалка част от 
ромите в петдесятното и евангелисткото 
християнство или в нови религиозни дви-
жения – един феномен, който наблюдава-
ме във всички бивши централно-, средно– 
и източноевропейски страни от бившия 
социалистически блок. 

Ромският флаг, предложен през 1971 г. на 
Ромския Световен конгрес
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ФАКТИ И СТАТИСТИКИ

Ромите в България

ИЛИАНА АЛЕКСАНДРОВА
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Повечето исторически твърдения 
за ромите, макар и приемани за факти, 
са спорни. По причина на това, че става 
въпрос за безписмена култура, изворите 
са  оскъдни и обикновено се намират при 
други, външни източници: византийски, 
балкански, османски и западноевропей-
ски автори на хроники. Ограничената по 
обем информация често е недостатъчно 
обективна и точна.

Съществува хипотеза, че  ромите произли-
зат от Египет. Самите роми са се опреде-
ляли  като потомци на изгонени от Египет 
християни, в резултат на което получили 
статут на мъченици за вярата и защит-
ни грамоти от папа Мартин V, император 
Сигизмунд и много  западноевропейски 
владетели, за да бъдат  приети благосклон-
но в Европа. Остатък от това схващане са 
названията за роми в много езици – напри-
мер, македонското „гюпти” и подобното му 
английско Gypsies. И до ден днешен някои 

групи роми свързват себе си с Египет – на-
пример, т.нар. „егюпци” в Македония и Ко-
сово (малка част от тях живее и в най-юго-
западните части на България) и др.

Повечето историци, обаче, които пишат за 
появата и заселването на ромите в Европа, 
споделят хипотезата за техния индийски 
произход. Тази хипотеза е основана на 
базата на лингвистиката чрез сравнения 
между ромския език романес и  северно-
индийския  свещен език санскрит. 

Не е ясно кога и защо ромите напускат Ин-
дия. Повечето историци предполагат, че 
това става през V-VI в. от н.е. Приема се, че 
при достигането на източните граници на 
Византийската империя, ромите се разде-
лили на три потока и поели съответно на 
север, към Задкавказието (днешна Грузия 
и Армения); на юг – към Сирия, Палестина 
и Северна Африка, и към Мала Азия,  Бал-
каните и Европа.
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Днешните роми, живеещи в България, се 
заселват тук по различно време, идвайки 
от различни места. Първата ромска въл-
на към Балканите е през XII век. Поради  
различните наименования, които са да-
вани на ромите от историците, не може с 
точност да се датират първите сведения 
за пристигането им на Балканите. Според 
повечето циганолози за първи път цигани, 
под наименованието „атцингани”, са опи-
сани в „Житие на свети Георги от Атон”, да-
тирано от 1100 г., разказващо за събития 
от средата на ХI в. Същото наименование 
се среща и в по-ранни извори – например 
Хронографията на Теофан Изповедник от 
началото на IХ в. Не е съвсем ясно обаче, 
дали споменатите в нея атцингани, при-
върженици на манихейска секта, занима-
ващи се с магьосничество и гадателство, 
са били етнически цигани.

Първите сигурни извори за трайни засел-
вания на цигани в България са едва от ХIII – 
ХIV в. Ромите остават на Балканите някол-
ко века, преди да тръгнат на големи групи 
към Западна Европа. Поради тази причина 
мнозина изследователи наричат Балкани-
те „втората родина на циганите”, а езика 
романес – „балканизиран индийски език”.  

Най-често ромите се препитават с дей-
ности, обслужващи останалите групи на-
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Нови групи роми се заселват с идването на 
турците и през следващите векове. През 
XVII и XVIII в. към тях се присъединяват и 
роми, бягащи от Влашко и Молдова, къде-
то по това време имат статут на роби. Това 
постепенно променя източника на ром-
ските миграции по българските земи – не 
от Мала Азия, а от териториите на днешна 
Румъния. През  втората половина на ХIХ, 
когато в Румъния бива отменено робство-
то,  големи групи роми се заселват първо-
начално в Трансилвания, а след това – в 
цяла Европа и на Балканите. Това е т.нар. 
„голяма келдерарска инвазия”. 

Ромите, които се заселват в България през 
втората половина на ХIХ и началото на ХХ 
век, се различават доста от живеещите 
вече векове по българските земи роми. 
Те говорят по-различен диалект на езика 
романес (т. нар. „влашки” диалекти), а част 
от тях говорят старинен вариант на ру-
мънски език и не се самоназовават „роми”. 
Религията им е източноправославно хрис-
тиянство, като тя играе съществена роля в 
живота им. Сред някои от тях са запазени 
старинни форми на традиционна власт 
като т.нар. „цигански съд” – мешере.

Преследванията на ромите в Ев-
ропа започват още в началото на XVI в., но 
достигат връхната си точка по време на Вто-
рата световна война в Германия, при упра-
влението на Адолф Хитлер. Хитлеристката 

идеология за защитата на „чистата арийска” 
раса от смесване с „нечисти” племена като 
славяни, евреи, роми получава практиче-
ско проявление, когато хитлеристите вземат 
властта в Германия през 1933 г. През 1936 г. 
е създаден и специален Изследователски 
институт за расова хигиена, чийто директор 
Роберт Ритер обявява ромите за „примитив-
ни същества” без индивидуалност, история 
и култура. Той препоръчва те да бъдат ли-
шени от възможност да създават потомство 
чрез ред методи, включително насилствена 
кастрация.  Със закон  смесените бракове са 
обявени за престъпление.

Според Изследователския институт за расо-
ва хигиена съществуват три групи цигани. 
Първата е на „етнически чистите скитащи ци-
гани”. Според германските учени, тази група 
цигани произхожда от Индия. Отношението 
към тях е по-особено и им се позволява из-
вестна свобода. Втората група е на циганите 
със смесен произход. На тях не им е позволе-
но да имат деца, за да не продължат „замър-
сяването” на германската нация. В третата 
група влизат хора от нецигански произход, 
които обаче, подобно на ромите, водят ски-

Ромска жена, снимки от концентрационен лагер
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тащ живот. Те са обявени за „антисоциални”. 
За такива са обявени и всички, които нямат 

постоянна работа или са самонаети.

През 1942 г. до лагера Аушвиц-Биркенау са 

транспортирани над 10 000 роми. Ромите от 

завладените от Германия държави също са 

изпратени в концентрационните лагери по 

формалното обвинение, че са шпиони. В пе-

риода февруари 1943 г. – лятото на 1944 г. 

в лагера Аушвиц-Биркенау са депортирани 

роми от Германия, Австрия, Бохемия и Мо-

равия, Холандия, Белгия, Северна Франция, 

Полша, Съветския съюз и др.

Когато минавахме през селата, все по-

вече цигани и полицаи се присъединява-

ха към нас. Някои деца умираха по пътя, 
а тези, които се опитваха да избягат, 
ги застрелваха и изоставяха на пътя. 

Пристигнахме в Комаром след около две 
седмици, почти без никаква храна и вода. 
Мнозина умряха поради разпространилия 
се петнист тиф, а други бяха убити.  Спо-
мени на очевидци: Карол Лендвай (Унга-
рия), „Хитлеризмът и циганите”. 

Близо 19 300 роми са убити в лагера Ауш-
виц-Биркенау, като само на 2 срещу 3 
август 1944 г., при заплахата от прибли-
жаването на съветските войски, герман-
ците убиват в газовите камери 2900 роми. 
Според данни от различни изследвания, 
жертви на този геноцид стават между 
250  000 и 500 000 роми. На ромски това 
изтребление на народа се нарича Порай-
мос и паметта на жертвите се почита на 
Международния ден на ромите 8 април.

След активизирането на политиката срещу 
ромите, германското правителство изисква и 
от България да предаде своите евреи и роми 

Депортация на роми
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и да ги депортира в „лагерите на смъртта”. 
Цар Борис III отказва, с което спасява живота 
на около 300 000 роми и 50 000 евреи. 

Терминът роми става популярен в Ев-
ропа след първия конгрес на Междуна-
родния ромски съюз (International Romani 
Union) (Лондон, 1971 г.), когато той е бук-
вално „избран”, тъй като в Европа, освен 
Рома, живеят още три големи цигански 
общности – т. нар. метагрупи – Мануша, 
Синти и Кале. В официални международ-
ни текстове „roma” се появява за пръв 
път през 1977 г. в резолюция на ООН, ко-

ято призовава „страните, където живеят 
роми/цигани, да им осигурят всички чо-
вешки права, от които се ползват остана-
лата част от гражданите в тези страни”.

В българския език и българската традици-
онна фолклорна култура се е утвърдила 

употребата на думата „цигани” по отноше-
ние на няколко етнически групи в страна-
та. Новата политическа етика след 1989 г. 
постепенно налага употребата на думата 
„роми” в официалните документи по от-
ношение на същите групи от населението. 
Във всекидневния език обаче, едното по-
нятие само механично бива заменено от 
другото, което води до честото им смесва-
не и употребата им като синоними.   

Официално понятието „рома” е въведе-
но в България веднага след края на Вто-
рата световна война със създадените от 
Отечествения фронт през 1946 г. театър 
„Рома” и вестник „Романо еси” (Цигански 
глас). Промяната в държавната политика 
след 1956 г. и забраната малцинствата да 
употребяват майчиния си език  на публич-
ни места води до „забравянето” на поняти-
ето до 1989 г. След края на тоталитaрния 
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Ромските групи в България могат да се оп-
ределят като основни и подгрупи, като  из-
брояването им тук не е изчерпателно.

Даскане рома
В буквален предвод това днес означава  
„български/християнски” роми. Думата 
дас се използва по време на Османската 
империя и в първоначалния си смисъл оз-
начава слуга, роб, но с течение на времето 
е свързана с турската дума гяур – невер-
ник, немюсюлманин. С това обобщаващо 
понятие се идентифицират приблизител-
но 26 под групи, говорещи различни наре-
чия от балканския тип ромски диалекти, 
със значимо влияние от местния българ-
ски диалект. Даскане рома са преоблада-
ващото ромско население в Северозапад-
на и някои райони на Централна Северна 
България и приблизително половината от 
ромското население в Югозападна Бълга-
рия. Специфични подгрупи с предпочита-
на друга идентичност са:

Сиви гълъби
Самите те се назовават аспарухови бъл-
гари или стари българи, а околното на-
селение често пъти ги обозначава като 
„сиви гълъби” или демирджии. Българите 
ги наричат български цигани, ромите ги 
наричат даскане рома, а турците – гяур 
ченгенеси. Групата обитава относително 
концентриран ареал по долината на р. Ма-
рица с приблизителни граници на изток – 

режим, новата политическа етика налага 
заменянето на наложилата се във всеки-
дневния език дума цигани с термина роми, 
който започва да се употребява в медиите, 
политическите кръгове и неправителстве-
ния сектор. Има групи и субгрупи от това 
население, обаче, които предпочитат да се 
идентифицират с други названия, използ-
вани вътре в групата, и дори напълно се 
разграничават от понятието роми.

Ромите у нас се разпределят основно меж-
ду три вероизповедания: правосла-
вие, ислям и протестантство. 

Езикът на ромите представляваВмрежа 
от ромски диалекти със сходна морфоло-
гия и граматика, което дава възможност 
ромите от различни страни да се разби-
рат помежду си. Същевременно основни-
те диалекти значително се различават по 
отношение на своята фонетика и лекси-
ка – претърпявайки влияние от околното 
население. На практика в България няма 
стандартизация нито на съществуващите 
основни диалекти, нито на писмената сис-
тема. Това прави изключително трудно на-
чинанието да се преподава на ромски език 
в училищната система. Нещо повече, част 
от хората, които определят себе си или би-
ват определени от другите като роми, не 
говорят ромски език. Майчин език за тези 
хора е съответният регионален диалект на 
българския, турския или румънския език.
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гр. Чирпан, на запад – гр. Пазарджик, на 
север – Средна Стара планина и на юг – 
Родопите. Сивите гълъби предпочитат 
браковете в собствената си група и избяг-
ват браковете с другите етнически групи в 
страната, с изключение на българите, ка-
квато е и предпочитаната им идентичност. 
По традиция представителите на групата 
са членове на православната църква, ма-
кар че под влияние на Евангелските пет-
десятни църкви в някои села протича про-
цес на евангелизация. Особеното при тази 
група е, че в някои селища майчиният език 
е ромски, а в други напълно отсъстват сле-
ди от ромски език, но въпреки това те се 
разпознават като представители на една 
и съща група и се женят помежду си, като 
местоживеенето определя и езика, който 
бива говорен у дома.

Цуцумани
В Северозападна България живее група от 
хора, която българите наричат български 
цигани или покръстени цигани, а ромите 
обозначават като цуцумани. Цуцуманите 
са православни християни, които бълга-
рите не приемат за „истински” българи, 
а ромите не приемат за „истински” роми. 
Техният майчин език е български, но имат 
запазени в говора си няколко думи с ром-
ски произход. В общия случай цуцуманите 
не живеят в етнически обособени махали, 
а разпръснато сред българското населе-
ние. Значително по-интегрирани са от ос-

таналите роми в региона – големината на 
домакинствата, образователното равнище 
и нивото на безработица са сходни са тези 
на българите в съответната област.

Хорхане рома
Преведено буквално означава турски/мю-
сюлмански роми. С това обобщаващо по-
нятие се идентифицират приблизително 
36 подгрупи, говорещи различни наречия 
от балканския тип диалекти, със значимо 
влияние от местния турски диалект. Хо-
рахане рома са преобладаващото ромско 
население в Североизточна, Югоизточна 
и Централна Южна България и приблизи-
телно половината от ромското население 
в Югозападна България. Специфични по-
дгрупи с предпочитана друга идентичност:

Миллет
В районите, където живеят хорхане рома, 
съществуват групи от хора, които наричат 
себе си миллет (на турски – народ). Обик-
новено българите ги обозначават като 
турски цигани или турчеещи се цигани, 
турците ги наричат миллет ченгенеси. Ро-
мите имат двузначно отношение и някои 
ги приемат за роми, но други ги считат 
за турци. Майчиният език на миллет е 
турски, но в някои населени места сред 
по-старите поколения се използва ром-
ски като „таен” език, а в други групи като 
жаргон е запазена употребата на малък 
набор от ромски думи.
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Агупти
В района на Родопите живее група 
роми, която нарича себе си и бива нари-
чана от другите агупти (гюпти, егюпци). 
Агуптите са пример за смяна на първич-
ната групова идентичност с предпочи-
таната турска идентичност в рамките на 
няколко поколения. Решаващ фактор в 
случая вероятно е ислямът. Подобно на 
миллета, употребата на ромски е като 
„таен” език, използван от по-възрастно-
то поколение.

Калдрашя
Името на тази общност произлиза от 
румънската дума „калдера”, което значи 
котел, и е пряко свързано с традицион-
ния занаят на мъжете в миналото – из-
работването на котли и съдове от ба-

кър. Поради спецификата на своя зана-
ят, въпреки държавните постановления, 
до 1975-1976 г. повечето семейства чер-
гарстват в рамките на страната, съседна 

Югославия и Унгария. В общия случай 

днес калдерашите не живеят в  етниче-

ски обособени махали, а разпръснато 

сред българското население, макар че 

в периода след 1989 г. в някои райони 

на страната (Варненско, Пловдивско, 

Софийско) се образуват микроквартали 

от роднински калдерашки семейства, 
които наброяват до 10–12 къщи. Кал-
дерашите са познати сред околното им 
население като сръбски или  унгарски 
цигани. Калдерашите говорят ромски 
език, принадлежащ към т.нар. северни 
(или нови) влашки диалекти, които тър-
пят силно влияние от румънския.
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Калайджии
Калайджиите биват класифицирани раз-
лично: като част от даскане рома, хорхане 
рома или калдерашите. Причината за това 
е, че онези подгрупи, които живеят в Севе-
роизточна и Югозападна България, са мю-
сюлмани; тези, които живеят в Югозападна 
и Централна Южна България (познати още 
като тракийски калайджии), са православ-
ни християни; а калайджиите от Северо-
западна България имат спомен за мина-
лата си мюсюлманска принадлежност, но 
фактически не спазват мюсюлманските 
обичаи и традиции. Това, което обединя-
ва различните калайджийски общ ности, 
от една страна, е традиционната мъжка 
професия, която е дала и името на общ-
ностите, а от друга –  принадлежността на 
четирите регионални говора към групата 
на южните (или стари) влашки диалекти, 
в които има запазени голям брой думи 
от турски произход. Въпреки езиковото 
сходство, тракийските калайджии и дру-
гите калайджии не сключват бракове по-
между си, поради различната религиозна 
принадлежност.

Рудали/Лудари
Предимно в селските райони на области-
те Пловдив, Стара Загора, Нова Загора, 
Бургас, Варна, Добрич, Велико Търново и 
Плевен живеят групи от хора, които окол-
ното  население нарича румънски цигани. 

Представителите на тази общност наричат 
себе си рудари или лудари – в зависимост 
от местния диалект. Поради характерните 
за тях занаяти, за околното население са 
познати по-скоро като копанари и мечка-
ри, за което техните самоназвания са съ-
ответно лингурари и урсари. 

Има различни данни и спекулации относно 
броя на ромите в България. Най-
обективни изходни данни за определянето 
му са тези от преброяванията на Национал-
ния статистически институт. Приема се, че 
преброяванията след 1956 год са манипу-
лирани с оглед на политическия контекст. 
Едва последните преброявания, извърше-
ни през 1992 и 2001 год., се считат за по-
надеждни. Според тях числото на ромите в 
България е 313 396 3.7 – за преброяването 
през 1992 и 370 908 4.7 – през 2001 год.

Друга изходна точка за определяне на 
броя на ромите в България представля-
ват данните на МВР, събирани за целите 
на държавното управление по време на 
комунистическия режим. През 2007 г. Ин-
ститут „Отворено общество” и Национална 
служба Полиция провеждат количестве-
но изследване на обособените жилищни 
зони, познати в местните общности като 
цигански/ромски махали. Резултатите от 
изследването показват, че общият брой на 
населението в такива зони не надвишава 
650 000 – 700 000 души. 
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Ромската раждаемост е друга характе-
ристика на ромските общности, чиято оцен-
ка в обществото е недостатъчно обективна.  
Според статистическите данни съществува 
тенденция на спад на раждаемостта сред 
ромското население през последните годи-
ни. Важно е да се отбележи също, че поради 
високата смъртност в ромските общности 
(висока детска смъртност и  значително 
по-ниска продължителност на живота на 
възрастното население), завишената ражда-
емост е естествен механизъм на възпроиз-
водството. Според изчисления, за да се оси-
гури простото възпроизводство (тоест бро-
ят на ромите да остане същият, какъвто е в 
момента), средният брой деца на една жена 
трябва да бъде 2,4. Данните на НСИ показват 
много близки до тези стойности: средният 
брой деца на една ромска жена към 2001 г. е 
2.77%.  Ранната раждаемост (под 18 години) 
в ромската общност намалява, но все още е 
висока. По данни на НСИ към 2001 г. 51% от 
ромските жени са родили своето първо дете 
преди 18-годишна възраст. За сравнение – 
към 1992 г. този дял е бил 69%. Особено 
рязко намалява извънредно ранната ражда-
емост (под 14 години) — от 7% през 1992 г. 
до 3.6% през 2001 г.

Ромските деца съставляват 10,5% от 
учащите се в системата на началното, ос-
новното и средното образование, според 
проучване на МОН от 2002–2003 г.  Техни-
ят процент е неравномерен в различните 

степени и класове: от повече от 20% в 1-ви 
клас до 1% в 12-и клас. Тази голяма разли-
ка се дължи не толкова на положителния 
естествен прираст сред ромите (комбини-
ран с отрицателния прираст при другите 
етноси), колкото на факта, че голям про-
цент ромски ученици отпадат от училище 
в по-горните образователни степени.

Непривличането и ранното отпадане на 
ромските деца от училище е проблем за 
българското общество като цяло. Според 
проучване, извършено през 2002 г., ви-
сокият дял непостъпващи и отпадащи от 
училище ромски деца е увеличил с над 
60% дела на възрастните неграмотни роми 
само в периода между последните две пре-
броявания (1992–2001 г.). Ако тези процеси 
не бъдат овладяни, България ще е една от 
страните с най-висок процент на неграмот-
ни граждани в целия Европейски съюз. 

Причините за ниското образователно рав-
нище на ромите трябва да бъдат търсени 
както в самата ромска общност, така и в 
българската образователна система. Про-
блемите в сферата на образованието са 
различни в различните ромски групи, вся-
ка от които има своите специфики и раз-
лични образователни нагласи. Ромските 
деца в България учат в 5 типа училища:

• „Български” училища: в тези училища ромски-
те ученици са не повече от 5–10% от броя на 
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всички деца; тоест 2–3 ромски деца в клас. От 
педагогическа гледна точка учителят не след-
ва да предприемат специални мерки за инте-
грацията на тези деца, по-различни от мерките 
за интеграция на всяко ново дете (с уважение 
към неговата/нейната етническа и културна 
идентичност). В този тип училища учат него-
лям процент ромски деца, които обикновено 
произхождат от интегрирани семейства.

• Смесени училища: Ромските ученици са око-
ло една четвърт или една трета от броя на 
всички деца. Интеграцията на ромските деца 
се улеснява както от усилията на учителя и 
контакта с българските съученици, така и от 
благоприятната социална среда: смесените 

училища се намират извън ромското гето или 
ромската махала и предоставят възможност 
за взаимодействие с макрообществото.

• „Цигански” училища: сегрегирани училища, 
намиращи се в ромските гета в някои от най-
големите градове. В тях ромските ученици 
преобладават, често достигат и до 100%. 
Нивото на образованието е много по-ниско, 
отколкото в смесените училища. Учебната 
интеграция се затруднява от липсата на кон-
такти с български съученици и от недоста-
тъчните контакти с макрообществото.
• Селски училища: често ромските ученици 
са мнозинство поради демографски при-
чини. Според данните от преброяването, 

Äæåëåì, äæåëåì

Äæåëåì , äæåëåì , ëóíãîíå äðîìåíñà,

Ìàëàäèëåì áàõòàëå ðîìåíñà,

Äæåëåì , äæåëåì , ëóíãîíå äðîìåíñà,

Ìàëàäèëåì áàõòàëå ðîìåíñà.

Àé, ðîìàëå, àé, ÷ÿâàëå!

Àé, ðîìàëå, àé, ÷ÿâàëå!

Àé, ðîìàëå, êàòàð òóìåí àâåí

Ëå öåðåíñà áàõòàëå äðîìåíñà

Âè ìàíñà ñó áàðè ôàìèëèÿ

Ìóäàðäàëà å êàëè ëåãèÿ.

Àâåí ìàíñà ñà ëóìíèÿêå ðîìà,

Êàé ïóòàéëå ëå ðîìàíå äðîìà,

Àêå âðÿìà — óøòè ðîì àêàíà

Àìå ñóòàñà ìèøòî êàé êåðàñà.

Àé, ðîìàëå, àé, ÷ÿâàëå!

Àé, ðîìàëå, àé, ÷ÿâàëå!

Циганска песен, смятана за химн на етническата общност. Мелодията на песента е традиционна, 
а текстът е дело на югославския композитор от цигански произход Жарко Йованович. Текстът на 
цигански е приет от делегатите на Световния цигански конгрес в 1971 година

Ïúòóâàë ñúì, ïúòóâàë ñúì ïî äúëãè ïúòèùà.
Ñðåùàë ñúì ùàñòëèâè öèãàíè.
Ïúòóâàë ñúì, ïúòóâàë ñúì ïî äúëãè ïúòèùà.
Ñðåùàë ñúì ùàñòëèâè öèãàíè.
Åõ, öèãàíè, åõ, ìîì÷åòà.
Åõ, öèãàíè, åõ, ìîì÷åòà.
Öèãàíè, îòêúäå èäâàòå
ñ øàòðèòå ñè ïî ùàñòëèâèòå ïúòèùà?
Ïðåäè èìàõ ãîëÿìî ñåìåéñòâî,
óáèõà ãî ×åðíèòå Ëåãèîíè.
Åëàòå ñ ìåí, öèãàíè íà ìèðà,
äà îòêðèåì öèãàíñêè ïúòèùà.
Äîéäå âðåìå öèãàíèòå äà ñå íàäèãíàò,
äàëå÷ ùå ñòèãíåì, àêî ãî íàïðàâèì.
Åõ, öèãàíè, åõ, ìîì÷åòà.
Åõ, öèãàíè, åõ, ìîì÷åòà.
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проведено през 2001 г., около 30% от насе-
лението на страната живее на село, докато 
при ромите делът на живеещите в селата 
достига до 46%, при това около 44% от ро-
мите са на възраст до 20 г. (или около 30% 
от ромите са в училищна възраст), докато 
средно за страната този дял е над 2 пъти 
по-нисък и още по-нисък в селата. Обра-
зователното ниво в селските училища е по-
високо от нивото в сегрегираните училища, 
но по-ниско от това в смесените училища.

• училища за умствено изостанали деца. 
Голяма част от ромите са записвани в тези 
училища поради чисто социални причини 
или поради неинформираност за послед-
ствията от страна на родителите, поради 
което ромските деца са свръхпредставени 
в специалните учебни заведения. Изслед-
ване на Българския хелзинкски комитет от 
2002 г. сочи, че поне 51% от общия брой на 
учениците в училища за деца с интелекту-
ални затруднения са от ромски произход.

Трудовата заетост на ромите е 
сред основните фактори, определящи 
техния социален статус. Докато през 
1994 г. едва 27,5% от ромите над 18-го-
дишна възраст работят, като 8,6% от тях 
работят временна работа без договор 
(т.е. в т. нар. сива икономика), изследва-
не на Световната банка от 2007 г. показ-
ва, че 50,8% от ромите в трудоспособна 
възраст (18 – 65 г.) са имали работа през 
последната седмица.

Основните източници на доходи за ромите 
са заплата от основна работа. Този доход 
има относителен дял около 50 процента 
от всички останали източници. Социални-
те плащания, които са много ниски по раз-
мер, имат дял, не по-голям от 10 процента.

Насърчаването на заетостта на ромите е 
задача основно на Министерството на тру-
да и социалната политика. Осъществява-
ните дейности са подчинени на приоритет 
„Заетост” в Националния план за действие 
по инициативата „Десетилетие на ромско-
то включване 2005–2015 г.” и включват:

1. Националната програма за ограмотява-
не и квалификация на роми.
2. Националната програма „От социални 
помощи към осигуряване на заетост”, коя-
то е ориентирана към продължително без-
работни лица на социално подпомагане.
3. Регионални програми за ограмотяване, 
професионално обучение и заетост
4. Обучения за придобиване на професи-
онална квалификация и мотивационно 
обучение; програма „Преодоляване на 
бедността” и др.

Влошените социално-икономически и 
жилищно-битови условия, при които жи-
веят ромите имат преки последици върху 
здравословното им състояние. 
Проучвания на самооценката на здравето 
на ромите показват, че само около 40 про-
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цента от тях определят здравето си като 
„добро”. Значение при оценка на този факт 
има и обстоятелството, че като цяло ром-
ското население е значително по-младо  
в сравнение с останалото население на 
страната. С увеличаването на възрастта 
е естествено да нараства относителният 
дял на лицата с влошено здраве. По данни 
на НСИ от преброяването на населението 
през 2001 г. в ромската общност делът на 
лицата до 19 г. е около 44%, докато при 
българите е под 20%.

При ромите е налице и драстично по-ни-
сък показател на очаквана продължител-
ност на живота. Според данните на НСИ от 
преброяването на населението, проведе-
но през 2001 г., едва около 5% от ромите 
достигат пенсионна възраст, а този дял е 5 
пъти по-нисък в сравнение със средните 
стойности за България. Предизвикател-
ствата пред здравния статус на ромите, 
свързани с рисковите за здравето неме-
дицински фактори, са сериозни. Освен 
неблагоприятните условия на социално-
икономическата и жилищната среда сред 
немедицинските фактори, които оказват 
негативно влияние върху здравето, след-
ва да се отбележат злоупотребата с алко-
хол, липсата на двигателна активност и 
особено – проблемът с недохранването и 
тютюнопушенето. 

Изследванията през последните години 
сочат, че средната продължителност на 
живот при ромите е с над 10 години по-ни-

ска в сравнение със средностатистическия 
показател за страната и с над 15 години по-
ниска от средната стойност за страните от 
Европейския съюз към 2007 г. Данните от 
последното преброяване показват, че едва 
около 3% от ромите доживяват до възраст 
65 и повече години. Високи са и нивата 
на детската смъртност при ромите. През 
2000 г. детската смъртност при българите е 
9,9 на 1 000; при турците малко под 18 на 1 
000, а при ромите достига 25 на 1000.

Сред водещите проблеми, свързани с жи-
лищните и битови условия на ромите в ром-
ските махали и квартали са незаконното 
строителство, лошата жилищна и публична 
инфраструктура и ограниченият достъп до 
качествени комунални услуги. Изключител-
но лошите жилищни условия водят до 
устойчивата пространствена сегрегация на 
ромските махали и квартали от останалото 
население и обособяването им в т.нар. ром-
ски гета. Често незаконното строителство се 
определя като водещ проблем в сферата на 
политиката за подобряване на жилищните 
условия. По данни от експертна оценка на 
служителите в областта на обществения ред 
и сигурността, обслужващи зони в населени 
места с преобладаващо ромско население, 
поне всяко четвърто жилище в тези зони е 
незаконно изградено. В резултат на незакон-
ното строителство са налице и нарушения 
на действащи строителни и противопожар-
ни правила и норми, а спазването на основ-
ни санитарно-хигиенни изисквания е прак-
тически извън обсега на системите за публи-
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чен контрол. Едно от 6 жилища в тези зони 
е изградено от кирпич, като сред ромските 
домакинства с най-нисък социалноиконо-
мически статус почти всяко второ жилище 
е направено от този материал. Около десет 
процента от ромските домакинства не раз-
полагат с течаща студена вода.  Всяко второ 
ромско домакинство няма баня.

Краят на тоталитарния режим в България 
дава възможност малцинствените общно-
сти да потърсят политическо пред-
ставителство. Регистрират се първите 
сдружения и граждански организации. 
Става възможно и публикуването на печат-
ни издания на ромски език. Представите-
ли на ромската интелигенция правят опит 
да обединят всички роми в България под 
шапката на неправителствената организа-
ция Демократичен съюз „Рома”. Тя става 
част от организациите, които изграждат 
коалиция Съюз на демократичните сили 
през 1990 г., а Мануш Романов е избран за 
депутат в Седмото Велико народно събра-
ние. Демократичният съюз „Рома”, обаче не 
успява да се утвърди като единна и припо-
зната от всички роми организация и още 
през 1992 г. започва нейното разцепване на 
няколко части, които, от своя страна, също 
се роят предимно в различни локални фор-
мирования. Въпреки че действащата Кон-
ституция на Република България забраня-
ва създаването на етнически партии, броят 
на фактическите ромски партии постепен-
но нараства до 26 към 2005 г., като някои 
от организациите дори открито съдържат 

думи с корена „ром” в наименованието си: 
Рома, Евророма, Рома друм, Рома-Пирин, 
а други чрез абревиатурата си образуват 
ромска дума: например ДРОМ (път).

Първите организации, които се раждат 
като алтернатива на Демократичния съюз 
„Рома”, са Обединен ромски съюз  и Кон-
федерацията на ромите „Европа”. Конфе-
дерацията на ромите „Европа” е обявена за 
национална ромска организация с поста-
новление на правителството на Жан Виде-
нов. Правителствената криза в началото на 
1997 г. води до регистрацията на първата 
самостоятелно явила се на избори ромска 
партия – Съюз за демократично развитие. 
Изборният резултат на партията обаче е 
много слаб. За нея гласуват едва 6 378 из-
биратели, което представлява 0.15% от 
действителните гласове. Като депутат в 38-
то НС от листата на Българския бизнес блок 
обаче, влиза Цветелин Кънчев. Около годи-
на по– късно, с помощта на създадената в 
Унгария международна мрежа Евророма 
той учредява националната асоциация Ев-
ророма, която пререгистрира като полити-
ческо движение за местните избори през 
1999 г. Постепенно влиянието на партията 
нараства дотолкова, че за парламентарни-
те избори през 2001 г. тя е приета като рав-
ноправен партньор в коалицията ДПС – 
Либерален съюз – Евророма.

За участие в местните избори през 1999 г. 
е регистрирана и партията Свободна 
България (с почетен председател Кирил 



Рашков или „Цар Киро”). В национален 
мащаб Свободна България получава 52 
300 гласа, което е най-високият изборен 
резултат на ромска партия до днес. Това 
ѝ  осигурява 81 общински съветници.
 „ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО„
Данните от проучвания на медийни-
те предпочитания на жителите на 
големи градски зони с преобладаващо 
ромско население показват изключи-
телно тревожни тенденции на липса на 
интерес на голяма част от ромите към на-
ционалния медиен дневен ред. При нис-
кообразованите аудитории в градските 
и близките до големите градове райони 
с преобладаващо ромско население ряз-
ко спада делът на гледащите, слушащите 
и четящите публики. Така например, при 
представителите на малцинствата с по-
ниско от начално образование, или без 
образование, всеки пети не гледа телеви-
зия, всеки втори не слуша радио и почти 
90% не следят пресата. Налице е също 
засилен интерес към предаванията на 
турскоезични медии. Особено ясно се оч-
ертава тенденцията ромите мюсюлмани, 
самоопределящи се като турци, да следят 
приоритетно турските телевизионни и 
радиопрограми. Най-популярните жур-
налисти и водещи за жителите на големи 
градски ромски зони са лица от телевизи-
онния екран. В условията на развитие на 
най-съвременни форми на масови кому-
никации, при които медиите търсят оп-
тимални възможности за откритост и ин-
терактивно участие на своите адутории, 

ромите остават в значителна степен из-
ключени и от тази социална сфера. Те все 
още в много по-голяма степен са обект, 
отколкото субект на публични послания. 

Оновната представа в България е, че 
„циганите сами са си виновни” за това, 
че живеят лошо. Тя е резултат от сте-
реотипите, че ромите са мързели-
ви, необразовани и без самоконтрол. 
За съжаление, една от спецификите на 
стереотипите е, че лесно могат да бъ-
дат възприети за истинни от дадена 
общност и да се реализират по модела 
на „сбъдващото се пророчество”, тоест 
ако хората определят дадени ситуации 
като реални, те се превръщат в реални по 
своите последици. По тази схема редица 
социологически изследвания, проведе-
ни в периода 1992–2004 г., показват раз-
пространяването на модела на „заучена 
безпомощност”: бедни сме; гладни сме; 
никой не ни иска на работа; неуки сме; 
децата няма какво да облекат. Моделът 
води до пасивност на пазара на труда, 
отпадане от образователната система и 
увеличаване на формите на девиантно 
поведение, което, от своя страна, усилва 
антиромските нагласи и увеличава соци-
алните дистанции.

* Този материал е подготвен въз основа на 
докладите, публикувани в изданието Инфор-
мационнен справочник „Ромите в България”, 
Институт „Отворено общество” – София, 2008; 
автори:  Алексей Пампоров, Деян Колев, Тео-
дора Крумова, Илко Йорданов



Един забравен български книжовник и учител

Йордан Хаджиконстатинов

СТЕФАН ЧУРЕШКИ
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В популярната българска ис-
торическа наука и в масо-
вите тиражни издания за 

българското Възраждане през ХІХ 
век обикновено се говори за чет-
ници, въстаници, революционери 
и хайдути. Това съсредоточаване 
върху хората на действения акт и 
на оръжието обаче ощетява до-
някъде читателя и потребителя 
на историческия текст, защото в 
епохата на българското Възраж-
дане  освен хора на оръжието има 
и хора на просветата и на рели-
гиозното дело. Те стоят сякаш по-
забравени днес, когато повече от 
всякога се говори за българското 
образование и състоянието на 
българската Църква. 

Един такъв забравен герой на 
образованието и просветата е 
известният за времето си просве-
тен  и книжовен деец Йордан Хад-
жиконстатинов – Джинот. Роден 
е в град  Велес, Македония, през 
1818 година и умира в същия град 
на 29 август 1882 година. Според 
думите на Кузман Шапкарев, друг 
известен македонски българин, в 
тези краища от незапомнени вре-
мена в училищата е бил запазен 
българският език. Биографията 
на Йордан Хаджиконстантинов е 

много бурна. Учител и книжовник, 
той бил трън в очите на елинисти-
те и на хората, които се отдавали 
на удоволствията на живота и на 
мисли само за бита и земното си 
добруване. Заради дейността си 
Джинот е заточаван в Айдин и 
известно време властите не му 
позволявали да преподава Из-
ключително грамотен за времето 
си, македонският българин зна-
ел, че добро образование според 
европейските стандарти се прави 
от високо равнище на преподава-
нето по религия и философия и от 
състоянието на българския език. 
Тази негова грамотност пролича-
ва и в дописките му до четените за  
времето си възрожденски българ-
ски вестници, където се говори за 
състоянието на езика и неговата 
способност да предава културо-

Македински 
четници
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логични послания на българите. 
Когато му забранили да препода-
ва в училище, той направил къща-
та си училище за децата и за всич-
ки онези, които искали да повиша-
ват образованието и културата си. 

В историографията Джинот е оце-
няван като реформатор в обра-
зованието с оглед нуждата от 
светско преподаване и от нови 
знания  за въздигащото се  през 
този период българско общество. 
Изследователи на Йордан Хаджи-
константинов като известния ге-
ограф и етнограф на Македония 
Васил Кънчов го оценяват като 
максималист, който не е търпял 
да бъде втори в средата, където 
живее и преподава. Джинот в сво-
ята дейност е поддържал връзки 
с известни бъгарски фамилии, 
епитропи и училищни настоятели, 
като фамилията Тъпчилещови, жи-
вееща по онова време в Цариград, 
където имало силно българско 
присъствие. Кореспонденцията му 
пази писма, които са изпращани до 
български първенци и радетели на 
образованието, в които се изказ-
ват мотивите за тази крайност на 
велешкия българин, която той са-
мичък е осъзнавал много добре. 
Иордан Хаджиконстанитов е ис-

кал да издаде книга за българите, 
да издаде стари български книги 
и да популяризира книжовното 
наследство на българите, като 
публикува в образователните из-
дания по онова време като прес-
тижното издание „Цариградски 
вестник”. За него учителството не 
било професия като всяка друга , 
а съдба, орисия, която човек носи 
до гроба си. Познавач на антична-
та философия и поучения, Джинот 

Велес. Снимки 
от началото 
на ХХ век
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издава диалози, една форма на 
обучение, която е била популярна 
още от античността на Балканите 
и за която има данни още от сред-
новековния период на българска-
та държавност.  

Основен интерес в 
дейността на българи-
на от Велес обаче ос-
тава заниманието му 
със старобългарски 
ръкописи, които, пре-
ди да бъдат изнесени 
от България от чуж-
ди пътешественици 
в Македония са били 
преобладаващи, срав-
нено със запазените 
книги в други краища 
на България. Вероятно 
Джинот е осъзнавал, 
че пробуждането на 
българския народ ще 
дойде и от неговия ин-
терес към миналото, 
както е мислил и преп. 
Паисий Хилендарски, 
за да напише „История славяно-
болгарская” през 1762 година.  
Затова през 1852 година Йордан 
Хаджиконстантинов публикува в 
„Цариградски вестник” своя текст 
„Обичаи славянски”, който се счи-

та за статия с програмен характер 
по изучаването на  миналото на 
българите в Македония и в цяла 
България. За Джинот тайните на 
българската история следва да 

се търсят в неиз-
следваната и не-
разгадана от нау-
ката историческа 
тайна на маке-
донските градо-
ве, като известни-
ят за времето си 
възрожденец об-
ръща внимание 
върху сложнос-
тта на предания-
та на балканската 
градска история, 
която за съжале-
ние по ред при-
чини през новото 
време не е проу-
чена подобаващо 
в българската ис-
ториография, от-
даваща след 1878 
година предпо-

читания на интересите към оби-
чаите и културата на българското 
село. През 1860 година на страни-
ците на „Цариградски вестник” из-
лиза историческият извор „Повест 
из рукописна книга – кръщението 

„Болгаринъ сам. Не е честно на моето 
Славяно-Болгарство да творам зло и 
лукавство, прави Болгаринъ нелажи, 

незавидуе, неденгубуе, нелицемерс-
твуе, неблудуе, за печена кокошка 

верата неразменуе. Болгаринъ е 
производанъ отъ Богъ. Болг-а ри 

река Богата. Река или Ри, а прилага-
телно неправилно степенно: Болiй 

Болшiй вишшiй величаищiй. Нема по 
величество от Болгарин. Болгарин 

чрезмерно ради, оре, сее, торгуе, 
воинствуе, верност има, гостолюбie, 
страх Божiй, почитанie своего царя, 

и всичко колкото що е узаконено 
Богу и царю.‘‘ (Из статия на Йордан 

Хаджиконстантинов в „Цариградски 
вестник”, бр. 92, 1852 г.)
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на болгарите, русите и маджарите”, 
предадена за печат от неуморимия 
македонски учител. Интересното е, 
че сведенията в този историографски 
откъс не се покриват нито с данните 
в „История славяноболгарская” на Па-
исий Хилендарски, нито със Зограф-
ската история, нито с други подобни 
текстове през Възраждането.

Най-важното обаче от цялото твор-
чество и труден житейски път на ве-
лешкия българин е неговата дефини-
ция за това що е да си българин. Джи-
нот казва, че българин е този, който 
не лъже, не краде, не си губи времето 
и който не си сменя вярата за печена 
кокошка. Това е резултат от фило-
софската подготовка на македонския 
учител, който очевидно прекрасно е 
разбирал, че без чиста и благочестива 
нравственост, една нация, колкото и 
старинна да е тя и колкото и претен-
ции на историческо основания да пре-
дявява, не може да се закрепи в поле-
то на християнската цивилизация.

Докрай привързан към съдбата на 
отечеството си Македония, Джинот 
отказва да живее в освободена Бъл-
гария след 1878 година и си остава в 
пределите на своя край, останал след 
решенията на Берлинския договор 
от 1878 година под османска власт. 

В него и умира, като оставя заве-
щание да се изучава българския 
език и философията  в училище. 
Следосвобожденската историог-
рафия му засвидетелсва призна-
телност и освен Васил Кънчов с 
биографията и делото на Йордан 
Хаджиконстантинов се занимава 
и известният български историк и 
дипломат Симеон Радев, автор на 
авторитетната в българската исто-
рическа наука книга „Строителите 
на съвременна България”. 

След промените в България от 
1989 година в София, в квартал 
Надежда, общината нарича една 
голяма улица на името на маке-
донския учител, макар неговото 
дело и приносите му към образо-
ванието и просветата на българи-
те да остават малко известни в по-
пулярните образци на модерната 
българска културология. 
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 За формата на кръста
Йонко Бонов

Формата на кръста сама по себе си, 
както и характерните му атрибути, 

не са заемали важно значение в духов-
ния живот на християните в миналото. 
Преди всичко е важен изкупителният 
подвиг на Христос, след който кръстът 
става знак за нашето изкупление. Све-
ти Августин пише: „Външният белег на 
християнина е знакът на кръста”. При 

Йонко Бонов е роден през 
1963 г. във Враца. Завършил 
е българска филология 
във Великотърновския и 
богословие в Софийския 
университет. Бил е 
редактор на общински 
вестници, кореспондент. 
Редактор, издател, 
автор на книги, член на 
Съюза на българските 
журналисти и Съюза на 
българските писатели. 
Автор на множество 
статии в областта 
на изобразителното 
изкуство.

През вековете, в различни периоди от исто-
рията на християнството, са обособени над 
тридесет различни форми на кръста
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мрака, където си остава прикован отказа-
лият да се разкае разбойник. 

Вероятно тялото на Господ също, според 
обичайната процедура, е било завързано 
с въже към разпятието. Едва ли само пи-
роните биха могли да удържат човешкото 
тяло в продължение на няколко деноно-
щия, ако са приковани дланите, както е из-
ографисано в повечето иконографски мо-
тиви. Ала дори да са заковани ръцете над 
китките, тялото пак би паднало под напора 
на собствената си тежест. 

Католическото и православното Разпятие 
се различават по начина, по който пред-
ставят в изобразителното изкуство прико-
ваването на краката на Иисус. Католиците 
изобразяват нозете на Спасителя прико-
вани с един общ гвоздей. В православната 
иконография нозете са приковани поот-
делно. На Запад имат своя логически аргу-
мент за своята традиция. 

Известно е, че католиците съхраняват 
предмети, за които твърдят, че са свърза-
ни непосредствено с живота и страдани-
ята на Христос и на Неговите апостоли. 

все това, за мнозина е любопитно в ис-
торически план да си отговорят на въ-
проса каква е била конкретната форма 
на кръста, на който е разпнат Спасите-
лят на човечеството. 

В дохристиянско време в Римската импе-
рия кръстът (лат. crux) е символ на позора, 
оръдие за наказание на роби или на хора 
от низшето съсловие. Разпъваният бил 
завързван на кръста. Над главата на мъче-
ника заковавали табелка, на която изпис-
вали каква е вината на осъдения. Под кра-
ката му забивали късо дърво, за да може 
страдалецът в нечувани мъки да опира на 
него натрошените си от гвоздеите ходила, 
в отчаян опит да облекчи страданията си. 
Дървото заковавали само с един пирон. 
Това го правило подвижно и нестабилно. 
Всъщност така се увеличавали страдания-
та. Затова и стъпалото под краката се изо-
бразява в иконографията и в стенописите 
наклонено. След време наклонът на това 
стъпало придобива символичен смисъл. 
Дясната му страна е издигната в памет на 
разкаялия се разбойник, избрал пътя на 
спасението преди смъртта си. Спусната-
та лява страна пък символизира света на 
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Такива са Торинската плащаница, част от 
оковите на свети апостол Петър и др. Сред 
тези свещени реликви са и три пирона, 
съхранявани в Рим, за които твърдят, че са 
тъкмо онези, с които е бил прикован Хрис-
тос. Според католиците, четвъртият пирон 
или е изгубен, или изобщо не е съществу-
вал. Това е и аргументът да се изобразяват 
краката на Христос, за които е използван 
един пирон, макар че физически това из-
глежда съвсем неправдоподобно. Впро-
чем и при представянето в изкуството на 
католическото Разпятие има едно същест-
вено изключение – Разпятието на Ордена 
на францисканците. 

През деня разпънатите се измъчвали от го-
рещина, от жажда и от насекоми, а през но-
щта – от силен студ. Ако след няколко дено-
нощия страдалците били още живи, войни-
ците ускорявали мъчителния им край. На-
насяли им удари с мечове в пищялите, за да 
умрат от кръвозагубата. Както постъпили с 
разбойниците от двете страни на Христос, 
но не и с Него, който вече предал духа Си. 
Освен че били завързвани с въжета, които 
държали основно тялото на дървената кон-
струкция, пироните, с които приковавали 
осъдените, увеличавали неимоверно стра-
данията и трябвало да ускорят смъртта. 

Всъщност, каква форма е имала кръстната 
конструкция, на която е бил разпнат Хрис-
тос? Този въпрос продължава да предиз-

виква дискусии сред светски историци, 
археолози, антрополози, филолози и бо-
гослови. Отговорът продължава да бъде 
търсен до ден днешен в писмените сведе-
ния, оставени от църковни писатели и от 
отците на Църквата. Както отбелязва Хосе 
Алберто Фюрке през втората половина на 
ХVІІІ век, сред антрополози и археолози 
започнали „горещи и ярки спорове... за 
произхода и значението на кръстообраз-
ните символи” – включително и по въпро-
са какава форма е избрана за Разпятието 
на Богочовека. В Посланието на Варнава 
при обяснението на думите на пророк 
Иезекиил (Иез. 9:4) е написано: „Каза Гос-
под: дойди насред града (Йерусалим) и 
изобрази тау върху лицата на всички стра-
дащи заради беззаконията”. И още: „буква-
та тау ще ти бъде кръст”. Тертулиан казва: 
„Гръцката буква тау (нашата латинска „Т”) е 
образ на кръста”. 

Езическо карикатурно изображение на 
разпятие от ІІІ век, открито през 1857 г. при 
разкопки на Палатинския хълм в Рим, има 
също Т-образна форма. 

Приема се, че кръстът е възприет като 
основен християнски символ през ІV 
век. Една от неговите най-ранни форми, 
възприета от Христовите последовате-
ли, е във вид на буквата „Т”. Известен е 
като Тау-кръст, по едноименната гръцка 
буква (лат. crux commigga или patibulata). 



51

бр
ой

 8
/2

01
0

Всъщност, по-известен е като „разбойни-
чески”, тъй като това била най-разпрос-
транената конструктивна форма на съо-
ръженията за осъдените. Най-популярен 
Тау-кръстът е с името Антониев кръст, 
тъй като светецът, основоположник на 
християнското монашество, го въвел 
като почитана форма. Някои библеисти 
приемат, че Иисус е разпнат именно на 
този вид кръстна конструкция.

През ранното Средновековие се употребя-
ва в наказателната практика кръст с форма 
на латинската буква „Y”. В гравюра от Сред-
ните векове е изобразено такова разпятие. 
Тази кръстна форма е известна повече като 
декоративен елемент, използван за украса 
в преписи на Новия Завет. Вероятно затова 
носи името „библейски кръст”.
 
Друг вид мъченически кръст е във форма 
на буквата „Х” (crux decussata). На него бил 
разпнат свети Андрей Първозвани. Той 
също се употребявал по времето на зем-
ния живот на Христос. 

Сред най-популярните кръстни конструк-
ции за наказание била тази с два перпен-
дикулярно пресичащи се елемента, об-
разуващи четири рамена (crux immissa). 
В хералдиката е познат като гредов, а в 
иконографията като латински, с удължено 
долно рамо, или гръцки, с равни рамена. 
Осъдените на кръстна смърт носели до 
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лобното си място на раменете си хоризон-
талната греда от оръдието на смъртта си.

Най-многобройни обаче са писмените 
свидетелства и веществените паметници, 
които потвърждават тезата, че Христос е 
разпънат на латински кръст (crux immissa), 
тоест с форма на две перпендикулярни 
греди. Ириней Лионски и Иустин Фило-
соф пишат за петраменен Христов кръст. 
Иероним сравнява кръста на Иисус с ле-
тяща птица, а Иустин – с пророка Моисей, 
прострял ръце за молитва. Тези сравнения 
също свидетелстват за четирираменната 
форма на Христовия кръст. 

Някои светски историци поддържат ста-
новището, че Богочовекът е бил при-
кован на обикновен вертикален стълб 
(crux simplex). По онова време в Римската 
империя приковаването на обикновен 
стълб е също разпространено, особено 
в източните провинции. На репродук-
ция в книгата на фламандския филолог 

Юстус Липиус (Антверпен, 1629 г.) е изо-
бразен наказан на такъв стълб, с надпис 
на латински език – crux simplex. По вре-
ме на Римската империя гръцката дума 
„ставрос” (кръст) се използвала не само с 
първоначалното си значение, но и за озна-
чаване на дървени оръдия за наказание с 
различна форма – от обикновен стълб до 
Т-образен, четирираменен или шестраме-
нен кръст. Професор Паул Вилхелм Шмит 
от Базелския университет в своя труд „Ис-
торията на Иисус” посочва, че гръцката 
дума „ставрос” означавала всеки изправен 
ствол на дърво или стълб. „Според еван-
гелските повествования, Иисус е могъл да 
бъде разпнат единствено по най-простия 
начин, какъвто е практикуван от римляни-
те – изтъква проф. Паул Шмит – окачване 
на голото тяло на стълб, който Христос е 
носил или влачил към Своята Голгота. 

През 1936 г. представители на Свидетели 
на Йехова обръщат внимание на факта, че 
евангелистите не конкретизират каква фор-
ма е имала конструкцията, на която е разпъ-
нат Христос. Те обаче също изтъкват, че ду-
мата „ставрос” в класическия гръцки език оз-
начавала просто вертикален стълб или кол. 

Някои историци извеждат Т-образната 
форма на кръста от древна Халдея, като 
символ на бог Тамуз. Други пък откриват 
първообраза на Христовото разпятие в 
древния египетски символ на божестве-
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ния знак Анх. Според тях в средата на ІІІ 
век, за да укрепи позициите си, Църквата 
вероятно е направила компромис с учени-
ето си, приемайки езичници в лоното си, 
позволявайки им да запазят и дори да вне-
дрят в самата нея свои традиционни знаци 
и символи. Според тези тълкуватели веро-
ятно тогава езическият Т-образен кръст е 
приет от християните за обозначаване на 
кръста на Спасителя. 

Мнозинството от 
биб леистите пред-
полагат, че писате-
лите на Новия Завет 
са си служили с об-
щоприетия гръцки 

език койне. Истори-

ци и филолози, изу-

чаващи днес този 

език, предполагат, 

че думата „ставрос” 

е преминала в кой-

не от класическия 

гръцки заедно със 

своето значение. В 

класическата гръцка 

литература думата 

„ставрос” никога не 

е означавала кръст, 

настояват тези опо-

ненти. В коментар 
към превода на Би-

билията, издадена от Оксфордския уни-
верситет, се изтъква: „Омир употребява 
думата „ставрос” за обикновен кол, стълб 
или греда. И с това си значение тази дума 
се употребява в цялата класическа гръц-
ка литература. С нея никога не са се обо-
значавали две греди, прикрепени една 
към друга под някакъв ъгъл”.

Критиците на те-
зата, че Христос е 
разпнат на стълб 
се основават на 
различията между 
древногръцкия и 
гръцкия език от І 
век. Така например 
йеромонах Иов от-
говаря на споме-
натите доводи по 
следния начин: „Из-
тъкнатите аргумен-
ти за това, че Хрис-
тос не бил разп нат 
на кръст, а на стълб, 
са обикновен софи-
зъм. В основата му 
лежи тенденциозно 
логическо наруше-
ние – груба под-
мяна на термини. 
Разглеждат се ле-
ксикални особено-
сти на класическия Вертикален стълб, crux simplex
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гръцки език, а след това се разглежда 
езикът от апостолско време и се смес-
ват неоснователно някои техни особе-
ности. Границата на класическия гръц-
ки език е до IV век пр. Р. Хр. След завое-
ванията на Александър Македонски за-
почва епохата на елинизма. За неговата 
култура е характерен синтезът между 
гръцката и някои източни култури. През 
146 г. пр. Р. Хр. Рим разгромил Ахейския 
съюз и установил господство над цяла 
Гърция. През II век пр. Р. Хр. римляните 
пренесли от картагенците най-жесто-
кия вид наказание – разпятието”. Факт 
е, че в съвременния гръцки език думата 
„ставрос” се превежда недвусмислено 
като „кръст”. А в Новия Завет за „стълб” 
се използва отделна словоформа – стю-

лос (Тим. 3:15; Гал. 2:9 и др.). В Стария За-
вет „ставрос” не се използва.

Опитите да бъде оспорена формата на 

Кръста, на който е разпнат Изкупителя на 

човечеството, като основен християнски 

символ не са от вчера. Те датират отпреди 

столетия и очевидно ще продължат. Мно-

го от тези провокативни напъни се под-

клаждат от либерални богослови, фило-

лози и историци. Известно е, че за либе-

ралното мислене е характерно личното и 

дори своеволно тълкуване и подправяне 

на библейските истини. Неоспорима и 

непреходна си остава обаче истината, че 

Разпятието на Спасителя си остава осно-
вен стълб на Христовата вяра. 
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И мрака направи Свое покривало, а сянка около Себе си – во-
дния мрак...

Псалом 17:12

Няма други пътеки в пустинята, освен онези, които правиш, 
вървейки.

„Идването на Бог”, Мария Боулдинг

ЗАПИСКИ ПО 
БЪЛГАРСКИТЕ МАНАСТИРИ

ЦВЕТАНКА ЕЛЕНКОВА
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Има три обекта, които почти всеки турист, посетил Бъл-
гария, включва задължително в програмата си. Два 
от тях са записани в Списъка на световното култур-

но и природно наследство на ЮНЕСКО – Рилският манастир 
и Боянската църква, третият е природен парк Витоша, също 
неизбежен, поради близостта си до столицата. Споменавам ги 
не толкова, за да започна с тях, а за да не започна. Като от-
правна точка към другата България, към пръснатите манасти-
ри около София, известни като малката Света гора, за които 
не се знае много. Не че фреските в Рилския манастир, дело на 
Захари Зограф, равностоящ до гръцкия Теофан Грек и руския 
Андрей Рубльов, не са сякаш възкръсващи, както и самият 
архитектурен комплекс със своята шевичеста позлата; не че 
тези от Боянската църква, смятани за най-ранно свидетелство 
на Ренесанса в една периферна на Европа страна с тяхната 
близост до портретите от Фаюм не са сякаш оживяващи, не че 
пистите на 20 минути от центъра не са притегателни, но далеч 
по-привличащи са онези просеки, водещи до манастири като 
кибритени кутийки, със самобитни фрески, повечето свър-
зани с името на св. Пимен Зографски и периода, когато се е 
подвизавал по тукашните места – 16 век. С две думи, не онова 
от списъка, а другото извън е важно, така както в духовността 
устната традиция предшества писмената, или изборът на мяс-
тото за църква е по-важно от основите. 

„Аз съм пътят”, казва Христос, и след това изброява „истина-
та и животът”. Пътят, който води към истина и истината, която 
води към живот. Пътят, за който гръцкият поет Константинос 
Кавафис пише в своята „Итака”: „богат с каквото в пътя си спе-
челил”. Пътят от хиляди мили, който поклонниците изминават 
до Сантяго де Компостела или „Свети Яков от Полето на звез-
дата”, за да се поклонят пред мощите на Апостола. Въобще, пъ-
тят от превръщането на камъка от Соломоновия храм в глава 
на ъгъла. 

Цветанка Еленкова е 
родена в София през 
1968 г. Завършила е 
икономика в София, 
има академични 
степени от Атин-
ския университет и 
Института Питман. 
Има издадени три 
стихосбирки и книга 
с есета за Балка-
ните. Преводач и 
издател. Заедно със 
съпруга си Джонатан 
Дън, английски поет 
и преводач, имат 
издателство (www.
smallstations.com), 
специализирано в 
издаването на лите-
ратура на български 
и английски. Живее в 
Галиция, Испания.
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Повечето манастири в България имат еднаква история – по-
строени през Средновековието, зографисани от незнайни 
зографи, разрушени и поругани по време на турското роб-
ство, възобновени в периода след Освобождението до днес. 
Те сякаш повтарят хоризонталния път на библейското Сът-
ворение, падение и Възкресение, но и вертикалния, който 
Христос изминава към Голгота. Някои от тях вкопани, други 
на морското равнище, трети (най-трудно достижимите) висо-
ко в планините, но стигането до тях – едно лично изживява-
не на Възкресението. Изсъхналото дърво по пътя към Сапа-
ревобанския манастир, възкръснало в светлина, подобно на 
онази в сумрака на църква, която превръща праха в звезди, 
или другото – саморасло с надвиснали буреносни облаци, в 
чиято пролука се очертава лика на Богородица, или трето-
то, разцъфнало върху саваната на хълма като Нов живот от 
хляба-тяло – наричам ги Великденски триптих. И макар да не 
стигаме до манастира, краят на пътя не се вижда, вие се на-
горе като змия – разбирам какво е изкушение – да искаш да 

Звездното дърво 
до Кокалянския 
манастир
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продължиш, да не искаш да спреш. Много планинари са наме-
рили смъртта си така, както и Христос е могъл, бидейки изку-
шаван в пустинята, но в различния отговор се разкрива раз-
стоянието между човешкото и Божественото. Манастирите по 
високите места и на това учат – че не винаги и на всяка цена 
трябва да се стигне до тях; учат на смирение. Защото какво 
друго е изкушението, ако не надеждата за край, когато такъв 
не се вижда, в меандъра на пътя?

В притвора на църквата на Елешнишкия манастир фреските 
от 16 век напомнят лабиринт. Едно въже 
подобно на пъпна връв, на графичната 
формула на ДНК свързва Едемската гради-
на с Вечния съд и Небесното царство. Ним-
бовете на светците са като развълнувано 
море от куклен театър. Фреските в наоса, 
от 18 век, изобилстват от прозрачно-бели 
(може би светлото на бялото е прозрач-
ността) ореоли около фигурите на Хрис-
тос, на Бог Саваот, на ангелите. Църквата 
с най-много видове светлина, която съм 
посещавала. Пронизващата през тесните 
прозорци, крехката на свещите, на напуканата мазилка като 
светкавица, на луминесцентните капсули. Насядалите в кръг 
апостоли от Тайната вечеря с обърнати лица към гърбовете 
си приличат на рисунка на кубист, а наивистичните им изра-
жения потвърждават библейската истина, че децата гледат 
Бог право в лицето, че ако не станем като едни от тях, никога 
няма да влезем в Царството Божие. 

Изкушението е навсякъде. Дебнещите проститутки в дере-
то до Чепинския манастир, пияните в двора на Балшански 
манастир, или психично болните до Куриловския манастир, 
кръстосали ръце на гърдите си, защото няма кого да прегър-
нат, освен себе си. Блудниците, пияниците и обладаните – ис-

Лястовици, Чепински манастир
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тинските болни, които Христос дойде да 
спаси, намиращи се в непосредствена 
близост до светите места. А също и нато-
варената магистрала до Пловдив, която с 
изгорелите си газове почерня оградата 
на Лозенски манастир. 

Отвътре оградата е белосана, двор, осе-
ян с лалета и лястовици – едните в чети-
рите цвята на дифракцията на светлина-
та, другите – черни като фитил на свещ, 
от който изхожда светлината. Тогава 
разбираш, че този ад отвъд и този рай 
вътре, дори и граничещи, не се засягат. 
Че разстоянието не е въпрос на киломе-
три, а на различност. Не е хоризонтална, 
а вертикална категория – онзи ангел с 
меч или перодръжка, застанал пред вра-
тите на Рая. Между главите на спасените, 
скупчени върху гърдите на Бог Саваот и 
главите на чакащите на опашка. Бездната 
между живи и мъртви, която не може да 
се премине. 

В купола на Кладнишкия манастир лале-
тата са вече черни. А Троицата прилича 
на рисунка на Пикасо или Шагал. Книгата 
в ръцете на Бог-Син, която, според пра-
вославната иконописна традиция тряб-
ва да е изписана, е празна. Онази бяла 
страница, от която така се боим. А може 
би бялата страница е единствената на-
писана, може би ние не пишем, а просто 
повтаряме написаното от Бог, както с на-
тиск върху онези детски дъски, на които 

Притвор, Елешнишки манастир

Тайната вечеря, Елешнишки манастир
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с едно дръпване на листа всичко се изтри-
ва. Отвън на стената кръстът на стрехата и 
нарисувания от местен монах, необичайно 
разлистен за Разпятие, те връщат към Дър-
вото на познанието, от което трябваше да 
отхапем, всъщност да изядем всичките му 
плодове век след век, докато стане гол 
кръст, за да се надяваме на Нов живот. 

В Рилския манастир разбираш разликата 
между фокус и чудо. Тегля от различни те-
стета с картички на икони, но попадам все 
на една – св. архангели Михаил и Гавриил. 
Както илюзионистът избира някой от пуб-
ликата, за да познава картите му. Но дока-
то при него фокусът е предварително зау-
чено „чудо”, тук нещата стават единствено 
в единодействие с вярата. За разлика от 
фокуса, чудото не може да бъде извърше-
но само от един. Една бяла пеперуда се на-
сочва от слънцето в зенита си към мрака в 
църквата, макар насекомите никога да не 
се стремят към тъмнината. С естествените 
си наметки около голото тяло. 

Криле са нужни и за да стигнеш до гро-
ба на св. Йоан Рилски и да се промушиш 
през двете дупки на пещерата, в която се 
е под визавал, с надежда за опрощение на 
греховете. Суеверие разбира се, при което 
успяват по-слабите. Успехът обаче не ви-
наги е в резултата, той е в мотивацията, ко-
ято води до него. Пустинниците, както се 
знае, са пребивавали пред Бога в постоя-
нен пост и молитва, хранейки се с корени 

Кладнишки манастир

Света Троица – една необичайна иконография
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и диви плодове. Което автоматично не изчиства греховете на 
всеки с тънка талия. Все пак етосът на целта е, който оправда-
ва средствата, или иначе казано, зависи какъв е стремежът ти, 
за да стигнеш до Спасение. 

Всяко нещо има своята духовна подплънка, своя конец откъм 
опакото, който държи лицевия стегнат. Така отец Стефан от 
Батулийския манастир ми показва карта на всички манастири 
„Св. Николай”, която прилича на звездна. Или може би небе-
то проектира пътищата си върху свети места. Което тутакси 
оборва вечния спор между наука и религия.

Вървя към Кокалянския манастир – звезди и риби сред кло-
ните. Намира се на около 700 метра надморска височина, поч-
ти колкото Голгота. Изкачвам това каменисто място и се чудя 
дали приликата с Голгота е била причина да го кръстят Кока-
лянски (от кокал, кост) или местонахождението му до селото 
със същото име. Ако приемем причинно-следствената връз-
ка, ще се идентифицираме с втория отговор, ако повярваме, 
става дума за чудо. Чудото, когато извървяваш тези метри с 

Молитвената скала до 
гроба на св. Иван Рилски
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пот на чело, привличайки тълпа от комари да те отклоняват от 
пътя ти, разбирайки, че кръстът има смисъл не просто, когато 
се носи на гръб, но когато се изкачваш с него. Не по равно, не 
по нанадолу има смисъл кръстът, нито Възкресението, а само в 
това вървене нагоре. След първото му и единствено снемане, 
за да тръгне сред хората. А понякога дори е по-леко да носиш 
товар на гръб – ходещите с раници из планините знаят – откол-
кото отпред. Затова и кръстовете на гърдите ни, малките златни 
или сребърни, съвсем не са по-леки. 

За първи път преживявам буря в планината, тръгвайки от Дра-
галевския манастир в посока Симеоново. Става тъмно и мокро, 
като при гмуркане. Плуването е, когато го изпитваш на някоя 
оживена улица в центъра на града, скривайки се в най-близкия 
вход. Две отчаяни туристки ме задминават тичайки, сякаш няма 
къде да се скрият сред толкова много стрехи. Наблюдавала съм 
буря в планината от прозореца си, но никога не съм предпола-
гала, че точно там, отвъд моята стая, моя квартал, моя град, в 
този фон има някой. Че фонът е по-важен от центъра, дори и в 
една картина. Че е обитаван. Че в крайна сметка и ти един ден 
ще станеш част от него, без да го взимаш за злополука. Защото в 
природата (си) нещата не се делят на добри и лоши, те просто се 
случват, както се случи да го изпитаме и ние. Когато в окото на 
бурята, в мрака, виждаш някакво сапфирено синьо като онова, 
върху което са стъпили Божиите нозе, и разбираш, че от всяка 
дупка-зеница има излизане, през цветовете на живота-ириса 
чак до бялото отвъд-белтъка. Че никой мрак не е пълен, дори и 
защото само светлината има способността да прониква. 

Статията е публикувана за първи път в есенния брой за 2008 г. 
на американското списание Absinthe. Преводът от английски е 
на авторката.
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СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ

    

Âàðâàðà
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На Варвара Диоскор говори,   
дума ѝ суровото си слово:
                                  
— Чуй, Варваро, чуй ме, дъще моя: 
кула робите ми ще издигнат.
                                  
На високия бряг на морето
за охраната ти яка кула.         

Кула робите ми ще издигнат,
дъще, както аз съм им заръчал.        
                                  
Два прозореца ще ти направят,
тоз на запад, другият на изток:  
                                  
в чест на боговете на земята,
в чест на боговете на морето.

Тъй желая, таз е мойта воля,
смърт за онзи, който не послуша.    
                                  
— Диоскоре, татко Диоскоре, 
що аз през прозорците ще виждам?         
                                  
— През единия – простори морски,
сушата – през другия прозорец.            
                                  
Нивга сушата се не поклаща,
нивга океанът не мирува. 

Род дохожда, да, и род прехожда,
ала суша и море векуват:        
                                  
що е било, пак ще бъде, вечно,
нищо няма под небето ново.                                                    
                                  
— Диоскоре, татко Диоскоре, 
що от кулата си аз ще виждам?        
                                  
— Силния ще виждаш как изяжда     
слабия в морето и на суша;

                                  
нивга кривото не става право,        
по-свиреп от звяра е човекът.
                                  
Хорските сърца са като камък,     
волята на Кесаря царува.
                                  
Тази му ръка държи земята,            
океана другата владее.
                                  
— Диоскоре, татко Диоскоре,     
що от кулата си аз ще чувам?
                                  
— Песни и наздравици на сватба,
вопли и ридания над гроба.

Весело богатите се смеят,                
горко сиромасите ридаят.                

Всеки прави път на големеца,
слабият от всекиго е тъпкан.

Думата на Кесаря се слуша                                                                                                       
всякъде, из цялата вселена. —                                     

Рече Диоскор и си замина,                       
в кулата е щерка му Варвара.                 

— Мили мои, бащини ми роби!        
Не вий, ами аз ще ви послужа.          

Масата за вас сама ще сложа                    
и сама ще шетам покрай нея,                                     
                                                                         
ще умия вашите нозе аз                                                                                                                                            
и с ръцете си ще ги избърша.                                                                                                                       
                                                                               
Подир туй на свобода вървете                                    
с мир и радост в Божието име.                        

Само тази милост ми сторете,    
три прозореца ми направете:                 

ояооо :

                                   
ниннннн вгвгвгвгвга кркркркркккрививвввотототототто о о о о о не сссссстатататататат ва прарарарарар вовововоов ,,, ,         
поооо-с-с-с-с-свививививиив ререререррер п ототототот з з зз звявявявявявярррарр  е чччччовововвововвекееее ът.
                                  
Хорските сърца са като камък
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в чест и слава на Отца и Сина                       
и на Господа Светаго Духа! 

Мина време, Диоскор се връща,
чуди се на третия прозорец:                        

— Що, кажи, Варваро, дъще моя,                
ти през третия прозорец виждаш?

— Виждам в мрака аз лица засмени,   
пеещи в жестоката тъмница.                

Робът и затворникът ликува,               
смее се страдалец и умиращ.               

Радост безпределна, радост вечна,        
сред скръбта и болката — блаженство.    

И море, и суша ще отминат,                       
ала вечно Любовта пребъдва.                                                                                          
                                                                      
— Що, кажи, Варваро, дъще моя,                                                                          
ти през третия прозорец виждаш?            

— На Жениха си лицето виждам,             
виждам аз през третия прозорец;
                                                                       
на челото Му венец от тръни,               
тялото Му в гвоздеи и кърви.                                          

На гърдите Си глава оборил,                        
мълком, тате, Той виси от кръста.

Аз целунах Неговите рани,                                                 
капки кръв от дланите Му вкусих.                                                                                 
                                                                     
— Що, кажи, Варваро, дъще моя,           
ти през третия прозорец чуваш?            
                                                                   
— Чувам как неземна, дивна песен       
дева от мъчилището пее:                        
                                                                 
грабната е земната ѝ  дреха                     
и Женихът е навеки с нея.                   
                                                                
Само пред престола на Агнеца                    
пеят праведните тази песен;                                                              
                                                                
чуя ли я, знам аз, на земята     
веч като насъне ще живея.                                                                                             
                                                                      
— Дъще вироглава, непокорна,                           
сам присъдата ти ще изпълня.                     

Сам, със меча си, собственоръчно           
волята на Кесаря ще сторя!                      
                                                                    
— Слава да е на Отца и Сина                                                                                            
и на Господа Светаго Духа!                                                                                                     

Превод: Андрей Романов

на                       На гърдите ССССССи иииии глава оборил,                        
мълком тате Той виси от кръста

Сергей Аверинцев (1937-2004) - руски 
филолог, историк на културата, библеист, 
критик, преводач и поет. Роден е в 
Москва, завършва класическа филология 
в Московския държавен университет. 
Доктор на филологическите науки, член-
кореспондент на Академията на науките 
на СССР. През 1989-1991 е депутат във 
Върховния съвет на бившия СССР.
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Света великомъченица Варвара 
е родена в сирийския град 
Илиопол по времето на  римския 
император Максимин (305-311) в 
знатно езическо семейство. Баща 
ѝ  Диоскор изгубил рано съпругата 
си и бил страстно привързан 
към единственото си дете. За 
да опази красивата девойка от 
чужди погледи и от контакт с 
християните от околността, 
фанатичният езичник построил 
за дъщеря си специална кула, 
откъдето тя можела да излиза 
само с позволението му. 

Веднъж, докато Диоскор бил 
на някакъво далечно пътуване, 
Варвара успяла да се измъкне 
за известно време от кулата. 
В града тя се запознала с 
християнски жени, които ѝ 
разказали за Иисус Христос. По 
това време християнството 

било забранена религия в 
Римската империя. Скоро 
след това в Илиопол дошъл 
християнски свещеник, 
преоблечен като търговец. 
Като научила за това, 
Варвара го поканила в кулата 
и го помолила да я кръсти. 
Свещеникът я посветил 
в християнската вяра и я 
кръстил в името на Отца и 
Сина и Светия Дух. 

Случило се тъй, че в това 
време по заповед на Диоскор 
работници надстроявали 
кулата. В новото помещение 
трябвало да има два големи 
прозореца. Варвара ги 
помолила да направят трети 
прозорец – в чест на Светата 
Троица. Когато Диоскор се 
завърнал и разбрал, че дъщеря 
му е християнка, той бил 
заслепен от ярост. Завел 
Варвара при управителя на 
града и му казал: «Отричам се 
от нея, защото тя се отрече 
от боговете ми. Прави с нея 
каквото искаш». Варвара 
и друга млада християнка, 
Юлиания, били подложени на 
жестоки мъки, но не се отрекли 
от  Христос. Те били осъдени на 
смърт чрез посичане. Варвара 
била обезглавена от самия 
Диоскор. Скоро след смъртта ѝ 
той бил поразен мълния, която 
превърнала тялото му в пепел. 

Св. Варвара е една от най-
почитаните светици в 
православния и католически 
свят. В Православната църква 
паметта на мъченицата се 
почита на 4 декември.
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М а р и о  В а р г а с  Л ь о с а 
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ðàÿò, êîéòî âèíàãè 
å çàä äðóãèÿ úãúë

Ралица Кръстева
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късняват и коментарите, доста кресливи 
при това. Заслужена ли е наградата или ко-
нюктурна, закъсняло признание или прос-
то политика? Възможните отговори са да 
или не. И ти избираш кой е верният. Във 
всеки случай е награда не по-малко заслу-
жена от тези на Орхан Памук, Жан-Мари 
Гюстав льо Клезио и Херта Мюлер. Добра-
та литература е такава и без нашивки.

В началото четеш с удивление, после се 
връщаш по страниците – един път просто 
не е достатъчно. Никога не си бил по-сигу-
рен, че тази книга е написана, за да я проче-
теш ти, точно ти. Взимаш атласа и проверя-
ваш къде се намира Пиура; да, в Перу е, ама 
някъде на север? ...Задължително е да го 
направиш, защото си тръгнал към Зелената 
къща, а как ще стигнеш, ако не знаеш пътя?

Вече четеш по-бавно, наслаждаваш се на 
всяка дума, на запетайките също, въртиш 
ги, обръщаш ги по небцето си, усещаш 
аромата им и тихичко примлясваш от удо-
волствие. Люлееш се между отчаянието и 
яростта, и всичко е заради нея, заради нея 
е, казвам ти. Как коя, леля Хулия, проклет-
ницата, „– А, значи се сърдиш! Не ставай 
глупав. Кога ще се видим, за да ти обясня?”

Ходиш навсякъде с книгата, държиш ръка-
та си внимателно, така че да се вижда до-
бре заглавието и за никого да няма съмне-
ние какво четеш:

„..Сякаш е толкова просто да се лети. В 
моменти на замайване серипигари и ма-

„В този ръкопис има нещо... Моля 
те, прочети го, и то внимателно.” 
Благодарение на една жена – 

съпругата на Луис Гойтисоло, който по 
онова време е четец-рецензент в барсе-
лонското издателство „Карлос Барал”, през 
1963г. е публикуван първият роман на ни-
кому неизвестен перуански писател. 

Около половин столетие по-късно, ко-
гато името му е познато почти в целия 
свят, разбира по телефона, че е удосто-
ен с Нобелова награда за литература. 
Решава, че някой си прави шега. Отли-
чието се присъжда за неговата „картог-
рафия на структурите на властта и ярки 
образи на индивидуалната съпротива, 
бунт и поражение.” Каквото и да означа-
ва това, ще си кажеш…

Ако си чел романите му, може би само ще 
повдигнеш вежда. Ако не си чел нищо, най-
вероятно няма и да поискаш. И ще е жалко. 

В началото на 70-те години на миналия 
век, в двора на военното училище в Лима 
изгарят хиляди екземпляри от „Градът и 
кучетата”. Не след дълго за романа „Зе-
лената къща” получава международната 
награда „Ромуло Гальегос”. Ухажват го и 
същевременно го поставят в сравнение и 
съревнование с Борхес и Хулио Кортасар, 
а и до ден днешен един от основните въ-
проси, които вълнуват „биографите” му е 
защо, в края на краищата, удря онази про-
словута плесница на Маркес? Малко след 
решението на Шведската академия не за-
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чиканари летят. Но те владеят знанието, а пък отварите, 
богчетата и дяволчетата им помагат. А аз какво имам? Неща-
та, които ми разказват и които разказвам, нищо повече.”..

Досаждаш на приятелите си, караш им се, че това е най-хубавата 
книга, която някога ще прочетат, убеждаваш страстно, цитираш, 
и понеже те не се обиждат, всъщност извинявай, като гледам не 
те и слушат, удряш го на молба.

Присвиваш очи, догарящата клечка кибрит пари по пръстите ти 
и очертава за миг или два Гоген, който се взира в ужасената Те-
хаамана, гледа я почти трескаво и знае, че това, което вижда, е 
картината на живота му.

А ти знаеш, че ще прочетеш и други също толкова великолепни, 
повече или по-малко изключителни книги, които ще разпозна-
еш като „свои”, ще се чудиш какво има във въздуха, дето го ди-
шат тия хора, че пишат така, знаеш, че други хора ще задават 
тържествено въпроси, чиито отговори за теб и мен едва ли имат 
някакво значение. И може би така трябва да бъде.

Самият Марио Варгас Льоса разказва как в родната Арекипа, 
като деца играели игра, в която се подреждали не в кръг, а в ква-
драт. За да се върне в играта, отлъченото момче питало: „Тук ли е 
раят?” Отговорът гласял: „Не, не е тук, а зад другия ъгъл.”

Излиза, че раят винаги е зад другия ъгъл, ще попиташ.

Да, само ако повярваш, че е така.

Използвани са цитати от книгите на М. В. Льоса:
„Леля Хулия и писачът”, 2005 г., изд.„Хермес”
„Разказвачът”, 2010 г., изд. „Хермес”
„Раят зад другия ъгъл”, 2005 г., изд.„Хермес”

Ралица Кръстева е 
родена в Плевен през 
1974 г. Завършила 
е Българска 
филология в СУ „Св. 
Климент Охридски" 
през1998 г. Работила 
е във вестник „Кеш", 
книжарници „Труд" 
и книжарници 
„Буктрейдинг". 
Водила е седмичните 
класации на 
вестниците „Труд", 
„Дневен Труд" и 
„Нощен Труд” за най-
продавани книги  в 
тези книжарници.
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Ïриемаме известната условност в опреде-
лянето на този сборник като „Българска 

християнска проза”.

Както ще се види от съдържанието на книга-
та, българската белетристика от първата по-
ловина на двадесети век е създала сюжетно 
и жанрово разнообразни и стойностни твор-
би с християнска тематика. Представените 
тук автори и заглавия са подбрани измеж-
ду огромно изобилие литературен матери-
ал, издирван и събран от стари издания, ан-
тологии, сборници, от църковна периодика 
и пр. Благодарим за любезната отзивчивост 
на служители от Националната библиотека 
„Св.св. Кирил и Методий”, от библиотеката на 
Богословския факултет на Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски”, Столичната 

библиотека, библиотеката на читалище 
“Съгласие 1869” и Регионалната библиотека 
в гр. Плевен.     

Основното внимание при съставянето на 
настоящата антология (без намерение за 
изчерпателност) бе върху историко-ли-
тературното значение на подбраните автори 
и творби: те са утвърдени писателски лично-
сти с позната на читателя творческа индиви-
дуалност и всеки със своето място в българ-
ското литературно развитие.

При все че сборникът е дефиниран и ограни-
чен тематично и сюжетно (християнска проза), 
също и жанрово (предимно разкази и други 
по-кратки форми), той илюстрира изобщо раз-
витието и представителността на българската 

Íåî÷àêâàíè øåïè âîäàÍåî÷àêâàíè øåïè âîäà
„Българска християнска проза 1940-1944. Антология”, изд. „Омофор”, С., 2010
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проза с  формиращите я историко-социални и 
естетически конвенции и периоди.

Разказът като жанр задълго съхранява са-
мобитността и оригиналната специфика на 
българската разказваческа традиция, в коя-
то „се чувствува духът и дъхът на нашенското, 
българското”, според думите на проф. Боян 
Пенев. Начевайки с Иван Вазов и Константин 
Величков, не може да остане незабелязан и 
приносът им като строители на жанровото 
многообразие на българския разказ, идещо, 
разбира се, от наследството на възрожден-
ското повествование. Това са: разкази, „очер-
ки”, „исторически видения”, възпоминания, 
исторически епизод („Една българка”), „ви-
дено и чуто”, „жанрова картинка”, „коледна 
шарка” (у Вазов – „Бъдни вечер в столицата”), 
художествената мемоаристика на Тодор Г. 
Влайков, идилиите на Петко Ю. Тодоров и пр.

Отчетливо може да се проследи в някои 
творби и  опитът да се „присади” западно-
европейска модерност върху почвата на 
българската народностна (и народнопесен-
на) традиция; ала след Петко Ю. Тодоров, 
Пенчо П. Славейков и др. тази плодоносна 
тенденция бива прекъсната, остава недораз-
вита, неосъществена. От този опит разцъфтя-
ват като самотни извисени стръкове само от-
делни творби, подобно екзотични цветове 
посред нашенската полска пъстроцветност.

Религиозната тематика винаги привлича с 
трепетната мистичност на Божественото, на 
отвъдното, на неизтляващата светост. Без 

тук да мислим с понятия като провинциал-
ност или културна периферия, ала в българ-
ския разказ с религиозен сюжет рядко се 
среща особена извисеност, особена тънкост 
и изящество. „Бедна действителност, убо-
га посредственост” – възкликва Вазов, ко-
гато пише разказите си за човешката нище-
та. – „Аз искам да видя един Дон Кихот, който 
да полудее за една идея…” – Бедна реалност, 
бедна литература…

А Стоян Михайловски: „Когато един негоден 
писач захване да говори за величието на 
Бога, той ще заприказва за десетки и десетки 
неща – за планини, морета и океани, за сила-
та на силите и бездната на бездните; но той 
не ще смогне да ви даде ясна представа за 
свръхсъществото.

Такава мисъл даровитият писател ще изкаже 
с една поразителна релефност, ще я изкаже с 
две, с три, с пет думи. Той ще рече например: 
Слънцето е сянката на Бога!

Слънцето е сянката на Бога! Няма нужда да 
се казва нищо повече. В половина редушка, 
в тези най-обикновени словца – слънце, сян-
ка, Бог – изказано е едно величествено, едно 
Дантевско съждение… Ако слънцето е сян-
ката на Бога – какъв ли трябва да е блясъкът 
божествен? – И вие вече имате понятие за 
неизмеримата мощ на Твореца.”

От самобитния народностен мироглед  
българският християнски разказ гради сюже-
ти и видения, облечени в една трогателна би-

ВЕНЕТА ДЯКОВА
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блейска приказност, в съкровена описател-
ност, тъй присъщи на традиционното ни све-
товъзприятие. Без особени „стилистични тру-
фила”, според Стоян Михайловски, в много от 
разказите преобладава съзерцателно пре-
насяне в библейски места и времена, разме-
сени с нашенски пейзажи, колорит и топоси, 
преселени обратно в Йерусалим и другаде 
из юдейските земи; свят на сегашни и на би-
блейски люде, които бродят из земните дру-
мища, а в пъргавата реч на Петко Ю. Тодоров 
от град Елена може и еленски говор да се до-
чуе из рая…; сюжети прости, понякога до 
наивност, понякога с повърхностни описа-
ния на природа, на жестове и душевни дви-
жения, ала с един особен чистосърдечен и 
трогателен патос. – Откъде извира? - Някои 
разкази приличат на смирени тихи притчи за 
човешкото страдание и въжделения, за вяра-
та и стремежа на човека към Бога, за мъчи-
телния, но и витален мартириум на българ-
ския народен Голготски кръст.

А когато е имало потребност от строги ис-
тини и мъдрост, които да подкрепят куража 
на общността в православния ѝ  път, беле-
тристиката е изтласквала нагоре възвише-
ната морална санкция на Вазов, или респек-
тиращия патос на Стоян Михайловски – 
до проникновената чувствителност на 
Йовков, на Константин Константинов.

И ето, от християнската душевност на на-
шата котловина българският повествова-
тел изважда ескизи с приглушената хубост 

на родния иконостас, с интимността на до-
машното кандило, окръгления зелен хоризонт 
на планинските венци, топлата земя с жита-
та и бликащите води, с митовете и страхотии-
те, с оброците, с мистиката, с чудесата на све-
тиите… В българския християнски разказ тази 
душевност не се е извисила до философско-
религиозни простори; ала се е спускала надо-
лу, навътре, бродила е из сумрачните друмове 
на човешката душа, където се откриват и тихи 
лъки, и злачни пасища, където блясват и нео-
чаквани шепи вода, сбрани в паничка от кон-
ско копито, а някъде – и внезапен извор с жива 
вода. И който се приближи – ще съзерцае бли-
кащата жива вода, ще се наведе и ще вкуси.

Завършвам тези бегли размисли с откъс от 
прозата на Кон стантин Константинов:

„До моста, в сянката на парапета, един сляп 
старец, закърпен, но чистичък, седеше при-
веден и мълчалив, с пъхнати в пояса ръце. 
Дървена паничка бе сложена пред него. Вътре 
имаше само две стотинкови монети. Какво мо-
жеше да събере той на тоя път, по който никой 
не минаваше?

Спрях и пуснах нещо в паничката. Без да при-
бере парите, старецът тихо продума: „Бог на 
тебе!”

„Бог на тебе!”

Такава благословия не бях чувал до тогаз… 
Едно неодолимо желание да чуя тия думи още 
веднъж ме обзе. Върнах се и пак пуснах монета в 
паничката. И още веднъж прозвуча мекият стар-
чески глас: „Бог на тебе!”… То беше отдавна…”
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