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За помаците и кораба, който 
не стига до брега

Знаете ли, че съществува помашки инсти-
тут в Стокхолм? Учреден е през 2011 г., за 
да представлява интересите на помаците 
от балканските страни. На следващата 
година пък е учреден Европейски инсти-
тут „Помак” в България. Научавам го от 
Pomaknews – информационен сайт, който 
се списва на няколко езика и си поставя за 
цел „да бъде част от положените усилия на 
помаците за доказване на съществуване-
то им като независима идентичност... и 
да поеме ангажимент за възраждането на 
една обща култура и език.”

За съществуването на помаците разбрах 
като дете. От една книга, „Свои, а не чуж-
ди”, която се появи в домашната ни библио-
тека кой знае откъде. Вероятно подарена. 
Зачетох я, но без интерес – колкото да раз-
бера, че има такива хора, които не знаят 
къде принадлежат и това им е сериозен 
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проблем.  Чудех се тогава, като добро пионерче,  как-
во толкова има в религията. Тази вяра, онази вяра… 
нали всички си живеем в България? Да гледаме на-
пред. Така ми се виждаха нещата тогава. 

Няколко години по-късно на ученическа екскурзия се 
оказахме в обща туристическа спалня с група мо-
мичета от родопско село. Учителката каза, че са 
помакини. Беше лято, но всички бяха с ученически 
престилки и ученически чанти. Събрахме се трий-
сетина момичета в едно огромно спално помещение. 
Цяла вечер се опитвахме да ги заговорим от скука – 
бяха ни интересни; ние си се знаехме. Но те мълчаха. 
Само едно момиченце се престраши да каже някоя 
дума – от кое училище са, такива неща. Легнаха си 
с престилките. В тишина. Беше тягостно; накрая 
всички млъкнахме. На другата сутрин се бяха изниза-
ли по тъмно все така тихо. Леглата – по конец.

Не познавам лично помаци и до днес. Казват, че са 
работливи и честни хора. И сигурно е така, иначе ня-
маше да са така често бедни. Нямаше да е толкова 
лесно да бъдат маргинализирани от българи, турци, 
гърци; да бъдат държани в изолация, необразовани, 
зависими от държавата, която хем ги ползва, хем не 
ги иска много. И в крайна сметка нямаше да са една 
от тези общности, на които да се съчинява идентич-
ност за политически цели, да се измисля история, да 
бъдат прехвърляни ту в една, ту в друга политическа 
торба. И да се настоява, че не трябва да бъдат нари-
чани „българомохамедани”, например, сякаш на някого 
истински му е до това. 
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Историците биват различни. Едни казват, че на пома-
ците трябва да се измисли обща платформа – може да 
не е достоверна, но важното е да ги държи. Други каз-
ват и се мъчат да докажат, че помаците са явление на 
някакъв неясен еволюционен процес, в който христия-
ните постепенно станали мюсюлмани… и се превър-
нали в помаци – нещо напълно различно от българи и 
турци. Трети казват, че всичко това са глупости, и по-
маците са насилствено помохамеданчени българи, кои-
то постепенно са развили мюсюлманско самосъзнание, 
но няма защо да се поставя под въпрос българският им 
произход – нито преди, нито днес, защото този въпрос 
е измислен.

Има ли смисъл да се търси днес верният отговор с 
помощта на тези исторически теории? Едва ли ще е 
еднозначен; а  дори и да се намери, той няма да бъде 
приет от всички,  защото във въпроса има много по-
литика, а в политиката така се прави – спекулира се. 
Но все пак ние вярваме, че има смисъл да се чете исто-
рията през достъпните факти, за да стоим по-близо 
до истината в интерпретациите. Какъв да бъдеш е 
въпрос на избор. Какво се е случило е въпрос на факти.  
И ако помохамеданчените българи са изчезнали по си-
лата на някакви историческа мистификация, то не са 
изчезнали историите на насилственото обръщане на 
техни прадеди, нито житията на мъчениците за Хрис-
товата вяра. За тези истории решихме да разкажем в 
този брой на  „Свет”, заедно с историите на християн-
ски светци-мъченици, обърнали се от исляма. 

Както пише Юрий Максимов, „тяхната присъда над ре-
лигията на полумесеца, изразена с прости и естест-
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вени думи и подписана със собствената им кръв, е 
къде-къде по-страшна и безапелационна и от най-су-
ровите нападки на православните полемисти. Такива 
неща няма да срещнем нито у св. Григорий Палама, 
позволяващ си да се изказва одобрително за някои 
обреди на мюсюлманите, нито у преп. Йоан Дамас-
кин, търсещ в Корана нещо, което да е в съгласие с 
Евангелието, нито дори у преп. Максим Грък, който, 
въпреки своето непримиримо отношение към основа-
теля на исляма, допускал, че той първоначално е бил 
воден от добри подбуди...”

„Въпреки че Мохамед ви е отвърнал от служенето на 
огъня, той все пак не ви е привел към истинното бо-
гопознание, и поради това не е могъл да ви даде спа-
сение. Той е подобен на кораб, който, макар и да не е 
потънал в средата на морето, е потънал в морските 
вълни близо до брега. Каква полза от кораба, който не 
е успял да стигне до брега? Каквото се е случило с 
него, това ще се случи и с вас” (св. Давид Аргветски)

Християните вярват, че истината ще ги направи 
свободни. Те знаят, че истината не ни принадлежи; 
ние сме тези, които избираме дали да принадлежим 
към нея. Християните знаят също, че истината не 
е нещо, а Някой. Тя е жива и винаги стои на прага на 
човешкото сърце. Но не отваря вратата насила.
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Васил Кънчов

БЪЛГАРИ 
  МОХАМЕДАНИ
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Видeхме, че доклe турцитe покорявали Балканския полуостров, много от 
градското население се е турчило за да спаси живота си и имота си. 
Това е ставало и в българскитe земи1. Потурченитe граждани обаче 

скоро се сливали с турскитe прeселенци и изгубвали езика си.

Слeд покоряването на Полуострова султанитe се грижили да 
осигурят османската власт в новопокоренитe земи; затуй 
освeн прeселяване на колонисти из Азия, тe се старали да 
налагат исляма на новопокоренитe християни. Потурчането 
по селата е ставало обикновено с насилие, макар че понeкога 
са помагали и облагитe, с които се ползували мухамеданитe 
като владeеща класа.

Има бeлeзи, които показват, че турчене на българско селско население в голe-
ми маси е почнато много рано, още към края на XV. в. и началото на XVI. Имаме 
исторически данни, които показват, че султан Селим I (1512 – 1520) сериозно 
намислил да потурчи всичкитe си християнски подданици. Той издал заповeд на 
своя велик везир да обърне всички църкви на джамии, да забрани богослужение-
то на християнитe и да прeдава на смърт всички, които не приемат мухаме-
данството. Тая заповeд не могла да се изпълни. Тогашният стамболски муфтия 
Джемали и умният велик везир Пири Паша убeдили султана да отмeни жесто-
ката заповeд2; при все това прeз врeмето на Селима са потурчени много бъл-
гарски мeста. Тогава са обърнати на джамии всичкитe каменни хубави църкви3. 
Ние имаме запазени домашни прeдания, записвани от домашни лeтописци, за 
постъпкитe на жестокия

В един прeпис на Паисиевата история има притурка, в която 
непознат писач разказва как султан Селим поискал да изтрe-
би българитe по побуждение на гръцкия патрик. Султанът 
пратил войски срeщу българитe в сeверна България, Тракия и 

1 Иречек, Пътни бeлeжки. П. С. Х. 30-31.
2 Hammer, G. d. Osm. R., I. 804.
3 Дринов, Историческо осветление върху статистиката на народноститe в источната част на 

Българското Княжество. П. С. VII. 9–11.
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Македония4.  Към тоя велик везир и за неговия поход в страната 
вeроятно се отнасят прeданията, свързани с потурчаньето на 
населението около Шар Планина. Френският пътувач Лежан се 
научил, че Синан Паша с меч потурчил тамошното население. 
Около 40.000 души християни загинали край един поток, който 
се казвал Бeла Рeка, а от тогава го нарекли Черна Рeка5. 

Според запазени прeдания същият тоя Синан Паша разрушил мънастира Св. 
Гьорги при с. Вълковие в Полог и Св. Архангел в Рeка.6 За вeрване е, че тук се 
говори за Синан Паша скопецът, който е бил везир и любимец на султан Селим I7. 
Това се подкрeпя и от друго едно прeдание, записано в с. Луково (Дебър), според 
което султан Селим заповeдал да се потурчи цeлият Дебър и кога повече от 
населението било изтурчено, беговетe пратили молба до султана да се спре 
турченето, понеже не остава рая да работи земята. Султанът послушал, и за-
туй се запазили там още християни.

Потурчането в Македония продължавало до най-ново врeме. Нeкои села са по-
турчени към края на XVIII вeк8, а нeкои дори в началото на XIX.

В Македония е изтурчено много население. Сега потурняцитe правят там де-
сетата част от всички български жители. Родопскитe потурняци се наричат 
помаци, както и потурняцитe в Княжество България. Шарскитe потурняци се 
наричат торбеши – име, което им се дава от българитe християни и от ар-
наутитe за насмeшка. В Кичево българитe мухамедани се наричат от арнау-
титe аповци, пак като за присмeх. Думата „апо” се употрeбя в Кичево вмeсто 
„байно”, „братко”.9 Тя е вeроятно арнаутска дума. Употрeбя се в тайния език 
на прилeпскитe папуджии вмeсто „чичо”, а в дебърския таен дюлгерски език 
вмeсто „брате”.10 Християнитe българи наричат потурняцитe в Кичево чита-
ци. По другитe мeста в Македония нeма особно име за мухамеданитe българи, 
а се наричат обикновено турци. Сами тe навсъдe се наричат турци, но се 
дeлят от същинскитe турци и ги мразят.

4 Дринов, Историческо освeтление. П. С. VII. 9
5 lejean, Reise in der Europдischen Tьrkei im Jahre 1869. Petermann’s Mitteilungen, 1870. стр. 291.
6 Материали, 457.
7 Hammer, G. d. Osm. R., I. 801.
8 Материали, 475.
9 Веркович, Топограф.-Этнограф. очерк Македонiи, 178.
10  Д-р Ив. Шишманов, Бeлeжки за българскитe тайни езици и пословечки говори. Сб.М. XII Книжовенъ 

отдeлъ, 34.

Султан Селим
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Най-многочислена е родопската помашка група. Значителна 
част от нея пада в Македония. Там е най-рано почнало тур-
ченето на българитe. Според Захариева, извeстния описвач 
на Татар-Пазарджишката Каза, потурчането на родопскитe 
българи захванало още в 1495 г., във врeмето на султана Бая-
зид II11; а според запазени домашни прeдания то продължавало 
до началото на XIX в.12 Имаме двe домашни исторични бeлeжки 
специално за потурчането на Чепино, от които се вижда, че на-
селението насила е промeнило вeрата си в началото на XVII в. 
във врeмето на султана Мехмед.13 Многобройни турски войски 
потеглили прeз Пловдив, Чепино, Разлог към Солун. В Пловдив 
гръцкият владика Гаврил наклеветил чепинци прeд военачални-
ка, че са непокорни. Пашата, като стигналъ въ Чепино, събрал 
първенцитe и искал да ги погуби, и тe приели мухамеданство-
то за да се избавят от смърт. Според Иречека това събитие 
станало във врeмето на султана Мухамед IV. (1656 –1661).14 

Неговът везир Мехмед Кьопрюли минал с голeми войски прeз Чепино, Разлог 
за Солун, от дeто по море тръгнал за Крит, и в врeме на тоя поход изтурчил 
населението. За забeлeзване е, че около това врeме е станало и изтурчането 
на ловченскитe помаци.15  

От Чепино на запад помаклъкът обхваща планинския проход, който води за 
Разлог. На това мeсто е пръснато помашкото селище Бабек, което захваща 
голeмо пространство. Част от населението на самия Разлог е помашко. По на 
юг една помашка ивица обхваща Момина Клисура, минува на западния брeг на 
Места, дeто по ребрата на Пирин са разположени помашкитe села Брeзница, 

11 Стефан Захариев, Географико-историко-статистическо описанiе на Татар-Пазарджишката кааза, 
Вiена, 1870, стр. 74.

12  В. Добруски, Нeколко свeдeния за истурчванието на родопскитe българи. П.С. XXI.–XXII. 836; С. 
Н. Шишковъ, Нeщо по истурчванието на Ксантийско. Родопски Старини, III. Пловдивъ, 1890, стр. 
12–19.

13 Захарiев, Описанiе, 67–68; Н. Начов, Лист от хроника, намeрен в с. Голямо-Белово. Български 
Прегледъ, год. V. кн. II. стр. 149–160.

14 К. Иречек, Пътни бeлeжки за Срeдна гора и за Родопскитe планини. П. С. Х. 31.
15  Л. Милетич, Ловчавскитe помаци. Бълг. Пр. год. V. кн. V. стр. 75–76.
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Лозница и Корница. Тия села са потурчени към края на XVIII в. със сила. Мухаме-
данството много мъчно се прихванало тук. Селянитe тайно яли свинско месо 
слeд потурчането и пазили кочинитe на свинетe; затуй властитe наложили 
особен данък върху тия кочини. Помакинитe там и до сега не крият лицето 
си както помакинитe в по-отколe потурченитe родопски села. Помацитe жи-
вeят приятелски със съсeднитe българи и не им правят пакости. Още по на 
юг в Доспат настая чиста помашка област, която се продължва откъм Тъм-
ръш, завзима цeлата долина на р. Рата или Доспат Дере. Южният дeл от тая 
помашка мeстност се нарича Чеч, завзима послeдния дълъг пролом на Места, 
минува по западния й брeг и обхваща голeма част от краищата на Боз Даг. 
Срeдоточие на Чеч е селото Берово, при устието на Рата. В него е имало и 
турска колония, която се опомачила. Помацитe в Чеч са запазили старото си 
вътрeшно управление и се подчиняват на наслeдствени свои първенци, сега 
бегове.16 На юг помашката група достига до Буковския Проход, прeз дeто сега 
минува желeзната линия.

От Разлог прeз прохода Прeдeл помаклъкът минал в долината на Струма. В са-
мия проход са пръснати помашкитe села Осеново и Цeрово. По на юг по десния 
брeг на Струма се е спуснала помашка купчина, която обхваща цeлия западен 
дeл на Крeсненската Клисура. Главно мeсто в тая купчина е с. Крупник до входа 
на клисурата. Близу до него е с. Симитли с минерални води, а на юг от Крупник 
при изхода на клисурата има помаци в 5 села, именно в Брeзница, Моравци и Сли-
вница на десния брeг на рeката и в Ново Село и Грънчари на лeвия брeг.

Крупник е бил градец с епископско седалище, което било за-
пазено дълго врeме слeд турското покоряване. Синоветe на 
крупнишкия епископ Иаков около 1460 – 66 г. обновили Рилския 
Манастир. Сто години по-късно (1577 г.) друг крупнишки епис-
коп Иоасаф подарил на същия манастир позлатено евангелие.17 

Много е за вeрване, че Крупник е потурчен във врeме на същия 
поход на Мехмеда Кьопрюли, когато са турчени Чепино и Раз-
лог, понеже е на пътя за Солун. Турската войска ще е слeзла 

16  *** Пътуване по долинитe на Струма, Места и Брeгалннца. Сб.М. XIII. 238–242.
17 Iеромонах Неофит, Описанiе Болгарскаго Свeщеннаго Манастиря Рылскаго, София, 1879. стр. 31–32, 

101.



10 11

от Прeдeл по Осеновската Рeка в долина-
та на Струма и от там ще е продължила 
пътя си прeз Влахина Планина към долина-
та на Брeгалница. В такъв случай тя е по-
турчила и брeгалнишкитe помаци.

В долината на Брeгалница има три помашки 
купчини. Първата е в Малешово. Състои се от 
паланката Пехчево, населена прeимуществено 
с помаци, и селата Берово и Ратово, дeто мно-
жеството е българо-християнско. По на сeвер е 
по-голeмата помашка купчина в Пиянец с главно 

мeсто Царево Село. Според мeстно прeдание селото получило име от Султа-
на Махмуд, който ходил там на лов и потурчил селото.18 Несъмнeно е, че имаме 
спомен за същия султан Мухамед IV, който ходил на лов по Доспат Планина и в 
врeме на когото са турчени ония мeста.19 В селото има малка турска колония, 
която още тогава е поставена да пази важния път за долината на Вардар. 
Около Царево Село има още 5 чисто помашки села и 4 смeсени с българи хрис-
тияни. Помашкитe села Истевник и Требатовище пазят пътя за Малешево; 
Звегор пази прохода за Горна Джумая; Турско Габрово лежи в клисурата към 
Дупница, а Калиманци на пътя за Кочани.20 От това явно се вижда, че турцитe 
при турченьето на населението са се ръководили и от стратегически цeли.

По-нататък в долината на Брeгалница нeма вече помаци; тя е била обсебена, 
както ще видим, от чисто турско население.

В Кумановско има двe помашки села Помак Кьой и Ени Кьой, които са нови 
прeселенци от Княжество България; също тъй и в Скопско село Юмерлери е 
помашко новозаселено. В Щипско има само едно потурнашко село Кушанци 
Мушанци.

Една малка помашка купчина има в Бeласица Планина около прохода Дова 
Тепе, прeз който най-лесно се минува от Солунско Поле в Сeрско; затуй там 
се прокара в ново врeме южно-македонската желeзна линия. Тая купчина се 

18 А. П. Стоилов, Село Лешко. П.С. XLIV. 286.
19 Иречек, Пътни бeлeжки. П.С. Х. 32.
20 *** Пътуванье по долинитe на Струма, Места и Брегалница. Сб. М. XII. 304–306.
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състои от голeмото село Палмеш, от Горно Горбасово и Долно Гор-
басово.21 Тe са потурчени във врeме на конярскитe нахлувания за да 
запазят земята си.

В Сeрско Поле до Струма на пътя за Солун има помашко село Ени Кьой, 
скоро заселено от ловченски помаци. И в нeкои драмски турски села 
има по малко помашки прeселенци от Ловечко, които не се забeлeзват 
между многочисленото турско население.

В източнитe ребра на Кушиница Планина има помашки села, за които 
точни свeдeния ни липсуват. Сигурни българо-мухамедански села са 
Пренджово и Канала.22  Според свeдeнията, събрани от Верковича, кои-
то не всeкадe са вeрни, има помашко заселение още в селата Дранич, 
Дрeново, Кочен, Самоков, Миштена, Боблен, Толен, Кочкар.23  Според 
по-нови свeдeния сигурни помашки села са: Пренджово, Каналя, Куртлу, 
Орeшово, Ески-Кавала, Корита и Кочкар.

Около Шар Планина живeят в нeколко купчини българо-мухамедани, – 
торбеши. Най-многочислени са дебърскитe торбеши. Тe образуват 
три отдeлни купчини. Най-голeмата е на юго-запад от града Дебър и 
обхваща гребена на планиската верига, която дeли коритото на Чер-
ни Дрим от коритото на Дeвол. Тая торбешка купчина е продължена 
дори до Охридското Езеро. В нея влизат 4 чисто торбешки и 11 смe-
сени села с християни българи. Най-важни от тeх са Трeбища, Голeмо 
и Малко Острени и Ябланица. Послeдното лежи под едноименния си 
върх, най-висок в тая верига, която според него се нарича Ябланица 
Планина. В Охридско купчината продължава със селата Охтиси, Под-
горци, Бороец и Лабунишча, всички смeсени с християни българи. Съв-
сeм отдeлено лежи селото Райца още по на юг и вече по западнитe 
плещи на планината. То пада на Албания, но административно е под 
Охридската Каза. Тая мухамедано-българска ивица е запазила христи-
янскитe български села по долината на Черни Дрим, обаче напослeдък 
самитe торбеши много притeсняват своитe еднокръвни християн-
ски съсeди и ги принуждат да се изселят.

21 *** Великденска разходка по Поленинско. Сб.М. IX. 670–671.
22 В. Кънчов, Град Драма и неговата околность. Библиотека, год. II. кн. XII. Пловдив, 1896. стр. 3.
23 Веркович, Топ.-етнограф. очерк Македонiи, 49–51.
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Втората дебърска купчина торбеши се намира в мeстността на юго-изток 
от гр. Дебър; тя се състои от 4 чисто торбешки села и 5 смeсени с българи 
християни. Третята купчина обгръща върховетe на планина Кърчин, на сeве-
ро-изток от гр. Дебър и захваща част от мeстността Мала Рeка, достига 
до Радика и с двe села, Янче и Могорче, минува на източния брeг на рeката. Тя 
брои 8 почти чисто торбешки села и 4 смeсени с българи християни. Главно 
мeсто тук е селото Жерновница или Жирноница, сега център на каймакамлъ-
ка, който обхваща цeлата долина на Радика.

Дебърскитe торбеши на всeкъдe притeсняват своитe едно-
кръвни съсeди християни българи; затуй осталото християн-
ско население в торбешкитe села постоянно намалява.

В Горни Полог (Тетовска Каза) има българи мухамедани в три села, които се при-
числяват към торбешитe. И тритe се намират в политe на Шар Планина на пътя 
от Гостивар за Тетово. Близу до Гостивар е с. Враньовци, в съсeдство с Гости-
варската турска колония и към срeд-път голeмото село Еловяни с малкото Урвич.

Третия куп торбеши се намира в Скопската Каза. Тe са 6 села, Долно Куличани, 
Пагаруша, Цвeтово, Умово, Държилово и Евлово по склоноветe на високия върх 
Китка и около един приток на Маркова Рeка, южно от Скопие, в съсeдство с 
голeма арнаутска група. Тия торбеши не са тушници, но са прeселени от Де-
бър и са завзели български християнски села, като са изтикали постепенно 
християнското население. В Долна Пагаруша е останало само едно голeмо 
българско семейство. Скопскитe торбеши и по език и по облeкло са еднакви 
с дебърскитe. Според запазени прeдания торбешитe от Долно Куличани са 
прeселени из Жерновница.

Към тия торбеши трeба да причислим още село Горно Враньовци, което пада 
във Велешката Каза и е заселено при изворитe на р. Тополка.

Вън от прeдeлитe на Македония в Призрeнската Каза има още един голeм куп 
торбеши; тe населяват мeстността Гура, разположена около горното тече-
ние на р. Люма в западнитe ребра на Шар Планина. В тая мeстност има 42 
торбешки села. Населението им е мирно и работно. Бузаджии от Гора се ски-
тат из цeлия Балкански Полуостров по печалба.
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От бeлeжкитe, които направихме вече по-прeди, се вижда, че потурчането на 
шарската околност е почнало много рано, още в врeмето на жестокия Селим I. 
Тогава Синан Паша разсипвал манастиритe, турчил християнитe и изтрeбял 
вeрнитe на прeдната си религия. За вeрване е, че Синан Паша е същият везир, 
за когото пише нашият домашен лeтописец:

В това разорение е бил разсипан и Дебърският манастир Св. 
Иван Бигор и Кичевският Прeчиста, които са подновени по-къс-
но. Има много основания да се вeрва, че потурчането на всички 
торбеши не е станало изеднъж. 

Според устни прeдания, запазени между торбешитe от Гора, нeкои са се изтур-
чили слeд Австро-турската война от 1869 год. Горенскитe торбеши приказват, 
че подир голeмата война с нeмцитe тeхни съселяни бeгали с нeмскитe войски 
в Нeмско, там забогатeли и сетнe викали при себе свои роднини. Други оста-
нали в Призрeн и зачували вeрата си. Имало до сега торбеши от Гора, които 
знаяли свои християнски роднини в Призрeн. Според друго прeдание, запазено в 
Дебърска Рeка, послeднитe горяни християни били изтурчени прeди 150 год. На 
връх Великден дошъл тамо царски човeк да събира харач. Християнитe тогава 
нeмали пари и той ги притeснявал много. С него вървeл ходжа, който увeщавал 
притeсненитe да се турчат, за да се избавят от неволя.

Турченьето на торбешитe продължавало до къдe началото на 
XIX столeтие. Прeди 90 години се потурчили много семейства 
в с. Жирноница. От тогава насам масови насилствени потур-
чания не са ставали. Интереситe на мухамеданскитe бегове, 
били тe торбеши или арнаути, не са дозволявали да се изтурчи 
цeлата област, както ни казва луковското прeдание, защото в 
такъв случай не щeло да остане рая да робува на богаташитe.
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Торбешитe по всичко приличат на своитe съсeди християни в Дебър. Имат в 
главни чърти еднакво облeкло, имат еднакъв език и еднакви нрави.

По ред на изток идат кичевскитe потурняци или аповци. Тe живeят в двe куп-
чини. Едната е в Горно Кичево, състои се от чисто мухамедански села Сърбица, 
Бачища, Горна и Долна Стрегомишта и Цървивци с нeколко къщи от смeсеното 
село Прешка. Всички са разположени около стария път от Кичево за Тетово и 
Скопие. Втората купчина е в Долно Кичево; в нея влизат мухамеданитe от са-
мия градец Кичево и послe части от селата Сърбяни, Староец, Лисичани, Пре-
глово, Пласница, Крушица и Челопец. Всички са наредени от град Кичево надолу 
край десния брeг на р. Велика, на стария път от Кичево за Прилeп. Само Челопец 
е на лeвия брeг на рeката. Освeн тия има още двe села с потурчени българи в 
Порeче; едното е Трeбино, близу до Брод, дeто кичевския път минава р. Велика 
към Прилeп, и другото е Модрища в срeд Порeче, дeто има 7 къщи мухамедански, 
а останалитe са българи християни.

Градът и селата от Долно Кичево са потурчени отдавна и населението нeма 
за това потурчанье спомени. Като вземем прeд вид, че тая група е на пътя, 
който води от Прилeп за Кичево, и че на тоя път има в Прилeпско още друга по-
турчена купчина, можеме да прeдполагаме, че потурчането е извършено рано 
по стратегически съображения. В това врeме трeба да е разрушен манасти-
рът Св. Илия при Брод и обърнат на теке.24 

Потурчането на Горно-Кичевската купчина е станало по-скоро 
и за него са запазени доста спомени. Според мeстно прeдание 
потурчането станало в тия мeста прeди 100 години. Най-пър-
во се потурчени селата Сърбица и Бачища, послe останалитe. 
Двeтe Стрегомишта и Цървивци са приели мухамеданството 
прeди 80 години. Навсядe това е ставало с насилия. Според 
едно прeдание селенитe от Стрегомища, като били насилени 
да се потурчат от нeкой си забитин, тe поискали от ходжата, 
що го придружавал, да им даде срок от нeколко мeсеца доклe 
изядат свинетe, които имали. Такъв срок им бил даден и от-
как изтекъл, тe се потурчили. Църквитe им стояли още полу-

24 В. Кънчов, Кичево и Пречиста. Библиотека, III. 103.
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срутени. Потурчането на тая купчина трeба да има връзки с 
нахлуването на арнаутитe в Горно Кичево, което почнало прeз 
втората половина на XVIII. в.

Кичевскитe потурчени българи са мирни и не правят пакости на своитe съсe-
ди християни, както ония в Дебър. Наопаки и тe сами доста страдат от арна-
ушкитe си съсeди грабители.

По на изток в голeмата Битолско-Прилeпска Равнина се срeщат много рeдко 
потурчени българи. Изобщо цeлата срeдна част от юго-западния български 
дeл е останала по-добрe запазена за християнитe българи.

В Прилeпската Каза има само една малка купчина мухамедани българи. Тя се 
състои от 3 села: Дебреще, Пещалево и Лажени (смeсено с християни бъл-
гари), които са разположени едно до друго в политe на Барбарос Планина при 
изхода на кичевския път в равнината. В цeлата останала част от голeмата 
равнина, завзета от Битолската и Леринска Каза, нeма мухамедани българи.

 В Горна Прeспа, която спада към Битолската Каза, има малки купчини помаци. 
Тe съставят важна част от населението на околийския градец Рeсен и около 
него се намират в селата Съпотско, Лахци, Царедвор, Дърмен и Подмочани, 
смeсени с българи християни, и в село Козяк, смeсени с арнаути. И тук бие 
в очи, че потурченитe села се намират на пътя от Битоля за Албания и за 
Охрид, и това ни сочи, че потурчането ще е имало пак стратегически цeли. В 
планинскитe височини между Прeспа и Охридско, близу до главния път, който 
ги съединява, се намира село Буково, населението на което се състои от по-
турчени българи и арнаути.

Потурчането в Горна Прeспа е отдавнашно. Според запазени 
спомени при покоряването на страната турцитe заселили мал-
ки турски колонии в паланката Рeсен и в с. Царедвор. По-късно 
и християнитe в тия мeста били изтурчени. За вeрванье е, че 
потурчането тук е станало едноврeменно с потурчането на 
торбешитe. Към половината на миналия вeк в Рeсен почнали 
да се селят християни българи от околнитe мeста. Между рe-
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сенскитe потурняци не са запазени християнски родови имена.

Потурняцитe в с. Буково са приели мухамеданството към края 
на XVIII вeк, за да запазят имотитe си от пришелцитe арнаути.

В Костурската Котловина има потурчени българи в 14 села. Само едно от 
тeх, село Жервен, е отдeлено и се намира сeверно от Костур в мeстността 
Кореща. Другитe 13 села образуват купчина на юго-запад от Костур в мeст-
ността Несрам и с изключение на три всички са смeсени с българи христия-
ни. Според бeлeжкитe на един тамошен многогодишен учител,25 жервенци се 
потурчили неотдавна.

Значителна е тиквешката мухамедано-българска група. По-
турченитe българи тук се наричат обикновенно турци и от 
съсeдитe си християни. Околното чисто турско население ги 
нарича понeкога дилсъзи (безезични), понеже незнаят да гово-
рят турски. 

В Тиквеш потурняцитe образуват три отдeлни купчини. Най-голeмата завзи-
ма плодородната част от Тиквеш по десния брeг на Вардар, с главно мeсто 
паланката Кавадарци и с един ред голeми села около него. Втората завзима 
нeколко голeми села на лeвия брeг на Вардар, и третата образува тeсна ивица 
около лeвия брeг на Църна с главно село Дрeново, на пътя от Тиквеш за При-
лeп. Всички потурчени българи живeят в 27 села и съставят половината от 
населението на Тиквеш, (без Рожденската Нахия, която пада към Морихово). 
В повечето от тия села има и българи християни, които обработват земитe 
на потурняцитe.

Потурчането на Тиквеш е станало отдавна. Според запазени 
прeдания тиквешани приели мухамеданството много по-рано 
от мъгленскитe българи – уж още при прeвземането на стра-
ната от турцитe. Когато турскитe покорители завзели мeст-
ността Бохемия, южно от прохода Демир Капу, тогава, според 
прeданието, тиквешкитe първенци пратили извeстие на тур-

25 Никола Цицов, От Костурско. Сб.М. IV. Народни умотворения, стр. 108–109.
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скитe военачалници, че ще си промeнят вeрата, само да бъ-
дат запазени от опустошения. В една пeсен, пeяна и до сега в 
Тиквеш, се споменува, че цар Сулейман потурчил народа.26 От 
тритe султани Сулеймановци първият (1403 – 11) не е имал 
врeме да се занимава с потурчане на християни, понеже прeз 
всичкото си царуванье се е борил с братята си за прeстола. 
По-вeроятно е, че потурчането е станало в врeмето на Сулей-
мана II Великолeпни (1520 – 66). В негово врeме, бeлeжи Фалме-
райер, около 1534 год. турцитe нападали църковнитe имоти на 
християнитe и опустошили Св. Гора.27 

Много е за вeрване, че тиквешкитe българи са приели мухамеданството за 
да се запазят не от турското покоряване, което е станало по-рано, но от 
голeмитe нахлувания на коняри, които завзели Бохемията и тръгнали на сeвер 
по течението на Вардар.

Тиквешкитe потурняци държат всичката плодородна земя около долината на 
Вардар и устието на Църна. Християнското население там обработва тeх-
нитe чифлици. В Тиквеш има голeми земевладeлци, бегове и аги. Това са ста-
ритe мeстни боляри земевладeлци, които се потурчили както и босненскитe, 
за да запазят земитe си. 

Тиквешкитe потурняци се отнасят злe с християнитe, вър-
шат постоянно жестокости над тeх; затуй християнското 
население тамо е омаломощено. Много от агитe и беговетe 
носят още старитe си родови християнски имена. Езикът на 
потурченитe българи е чист. Тe знаят само турския броеж.

Послeдната голeма българо-мохамеданска група е мегленската. Мeстност-
та Меглен обхваща разкошна котловина между Нидже Планина и Кожух Пла-
нина, оросявана от много притоци, които се събират от горнитe планини в 
низината и образуват р. Меглешница. Дъното на котловината е равно като 

26 Съдържанието на пeсеньта ми разправи поп Михал от Кавадарци, но самата пeсень той не помнеше 
добрe.

27 Fallmerayer, fragmente aus dem Orient, Stuttgart, 1845. II. 44.
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длан и извънредно плодородно. В нея има 49 села, отъ които 13, заселени ви-
соко по планинскитe ребра, са остали българско-християнски, 4 са конярски, 
а другитe са или чисто потурняшки, или смeсени потурняци с християнско 
население, но християнитe навсядe са малцинство. В тая група пада и влаш-
кото потурчено село Няте.

За потурчането на Меглен са запазени по-добри спомени меж-
ду населението. Според мeстно прeдание мегленският влади-
ка се потурчил заедно с паството си на връх Великден. Хан 
се научил, че това станало 150 год. прeди неговото пътуване 
прeз страната (1863 г.), ще рече към началото на XVIII в.28 Спо-
ред други бeлeжки, записани от един тамкашен учител, потур-
чането станало прeз втората половина на XVIII вeк. Доклe слу-
жил владиката литургия, войска заобиколила църквата. Слeд 
службата владиката посрeшнал турцитe с турски поздрав и 
послe придумал населението да се потурчи, за да запази живо-
та, имота, женитe и дeцата си. 

Които нерачили да промeнят вeрата си, тe се разбeгали по други християн-
ски села.29 Това същото прeдание е записано и от Верковича малко по-инак. 
Причини за измeна на вeрата на мегленския владика се отдава на гръцки ко-
зни, както и при потурчаньето на Чепино. С клевети гръцитe съсипали Охрид-
ската независима църква. Българското население навсъдe било много възму-
тено и на нeкои мeста прeдпочело да приеме мухамаданетвото, нежели да се 
покори на гръцката патриаршия. Така постъпил и мегленският митрополит 
Иларион.30 Това прeдание е почерпено от архимандрита Симеон, извeстен бо-
рец срeщу гръцката църква при българското възраждане,31 и за това в него 
толкоз силно изпъква обвинението срeщу гръцкото духовенство. Нeма съм-
нeние, че гръцкото духовенство със своята неприязненост към българското 
паство е съдeйствувало косвено на потурчането, защото не е могло да вдъ-
хне в паството си чувство на самопожертвоване за вeрата; но падането на 

28 Hahn, Reise durch die Gebiete des Drin und Wardar, 262.
29 И Ц-въ, Истурчванието на с. Нѫте. Сб.М. III, Народ. Умотв. 198–199.
30 Веркович, Тоp.-Этногр. очерк Македонiи, 5.
31 В. К. Кичево и Прeчиста. Библиотека, III. 97–98.
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Охридската Архиепископия под гръцката църква далеч не е могло да прeдиз-
вика такава буря между българитe, каквато ни рисува българският патриот. 
Имаме и други по-точни свeдeния за потурчането в Меглен, според които се 
вижда, че то е станало към срeдата. на XVIII в. или малко по-късно. Един мев-
денски грънчар, по име Доре, успeл с бeгство да спаси вeрата си и живота 
си и се поселил в Рeсен, дeто сега има от него остала голeма влака. Според 
прeдание, запазено в Доревия род, турци нападнали родното село на Доре в 
Меглен около Великден, в един ден, когато народът бил в църква. Църквата 
била обградена и християнитe насила потурчени. Доре останал дома си да 
пази пещта, в която се пекли съдове за продан прeз празницитe. В къщи била 
и негова сестра мома. Той побeгнал със сестра си, успeл да достигне в Рeсен, 
дeто се заселил и турил начала на грънчарство, което и сега вирeе там.32

Между мегленскитe потурняци има много бегове и аги, които владeят голeми 
земи, както в Тиквеш, а християнското население в низината нeма собствена 
земя, но е чифлигарско. Мегленскитe потурняци са голeми религиозни фанати-
ци и много жестоки към християнитe. В село Съботско, което е администра-
тивен център на една част от Меглен, мухамеданитe не отстъпят един къс 
земя на християнитe да си направят църква. В кръвта на мегленскитe жите-
ли има много чужди примeси. Видeхме, че тук са селени арменци, турци и кума-
ни. Това е повлияло върху меглевци да се отличават и по нрав, и по външност 
от съсeдитe си. Мегленскитe мухамедани са смeли, непокорни и горделиви. И 
досега турската власт неможе да се наложи напълно в тeхния край. Между 
тeх често стават кървави свади.

По на юг в Солунско Поле нeма нийдe потурняци българи. Плодородната голeма 
равнина рано е обсебена от турскитe спахии, които са спирали потурчането 
на населението, както и в Битолската, Сeрската и Скопската Равнина.

32 Доре се женил в Рeсен, добил двама синове, Наум и Иоан. От Наума са днешнитe Доревци, а от Иоана 
Ляпчевци. И Наум оставил двама синове, Трайче и Доре. Трайче умрeл прeз 1890 год. 85–90-годишен 
старец. Излиза, че бил роден около 1800-та год. Баща му Наум ще е роден около 1770 год., а бягството 
на Доре ще е било между 1760 и 1770 год. Тогава е станало и потурчането на Меглен.
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При внимателен прeглед на етнографската карта, която тук 
прилагаме, се забeлeзва, че завоевателитe са насилвали към 
потурчане мeстности около важни друмища. По-нататък ще 
видим, че ако населението около важни стратегически пътища 
и проходи не е потурчено, то между него има заселени в старо 
врeме турци, а в по-сетно врeме арнаути.

Освeн това турцитe са насиляли към потурчане нeкои планин-
ски мeстности, които се отличавали с по-смeло и юнашко на-
селение, за да се избавят от вътрeшни буни. 

По тия съображения са потурчени жителитe на Чепино, Чеч, торбешитe около 
Шар, тиквешани и мегленци.

Македонскитe потурчени българи са запазили навсъдe родния си език и с него 
пазят много стари народни обичаи. Зачувани от робски теглила, потурняцитe 
имат по-развита снага от българитe християни. Тe дават на турското пра-
вителство отлични войници. Много от тиквешкитe и мегленски новобранци 
служат в султанската гвардия. В Родопитe помашкото население нейдe брои 
по турски, а в западния македонски дeл и това незнае. Повсъдe са запазени 
спомени за потурчането. Знаят, че били нeкога християни, но сега са фанати-
ци мухамедани и често пъти по-голeми противници на християнскитe си кръв-
ни братия, нежели самитe турци. С турцитe не обичат да се мeшат; много 
пъти явно изказват своята ненавист към тeх, особно тиквешани, мегленци 
и чечани, но са вeрни на османската власт, защото благодарение ней водят 
господарски живот.

Българскитe потурняци се отличават по своето трудолюбие, пестеливост 
и трезвост от другитe мухамедански жители. Само мегленскитe водят по-
разпуснат живот.

Васил Кънчов „Македония. Етнография и статистика” (изд. в София през 
1900 г.)
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Димитър ЛЕВОВ

Подвигът 
на Борис (Енвер) и  
Серафим (Ешреф) Хакъеви,  
пострадали за Христа 
през 1913 г.
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Тези новомъченици се родили в бъл-
гаромохамеданското семейство 

Хакъеви в гр. Даръдере (дн. Злато-
град, Смолянска област). Къщата им 
се намирала в махалата „Голяма река” 
до църквата „Св. Георги”. Най-големи-
ят от тримата братя Хакъеви, Ен-
вер, се родил около 1870 г. От малък 
се проявил като буден и ученолюбив. 
В спомените на съвременниците си е 
останал като „висококултурен и об-
разован българин”, „надарен с богат 
ум и голямо сърце”, запасен офицер, 
търговец, адвокат и виден общест-
веник с голямо влияние”. Завършил 
турския правен факултет в Солун, 
завърнал се в Даръдере с юридическо 
образование. През 1902 г. бил назна-
чен за секретар на общината и още 
в първите месеци след заемането на 
този пост проявил своя патриоти-
зъм. 

През с. г. в града бил създаден револю-
ционен комитет с председател свещ. 
Ангел Инджов и секретар учителка-
та Евгения Пачилова. Комитетът съ-
бирал средства, закупувал оръжие и 
усилено се готвел за предстоящото 
Илинденско-Преображенско въста-
ние. Тази дейност обаче била разкри-
та от турците. Енвер Хакъев тайно 
се срещнал с членове на комитета и 
предупредил секретарката Пачилова 
за грозящата ги опасност. Благода-
рение на това тя успяла да изгори 
комитетския архив, но членовете на 

комитета били заловени и заточени 
в Мала Азия. 

Синът на Енвер Хакъев, Иван Родоп-
ски, си спомня за него: „След Хюрие-
та 1908 г. той бе кмет на Златоград, 
длъжност, която изпълняваше чак до 
идването на българските войски през 
1912 г. Адвокат по професия, той по-
знаваше много добре законите в то-
гавашна Турция и пред него се откри-
ваше голяма перспектива за издигане 
до върховете на властващата тур-
ска йерархия. Но него не го блазнеха 
високи длъжности.” 

През време на кметуването на Енвер, 
в сем. Хакъеви се случват две знаме-
нателни събития, за които той раз-
казва на 26 януари 1913 г. пред прот. 
Ной Ангелов. Най-малкият брат Еш-
реф „боледувал и всяка надежда за 
оздравяване била загубена. Обаче, 
една страшна изненада... сред нощ 
ги смутила. Болният Ешреф завикал: 
„Аз оздравях и вече не съм Ешреф, а 
Серафим! След три години България 
ще дойде и всички ахряни-помаци ще 
се кръстят!“... Съмна се... Серафим 
излиза вън и говори същото. Закара-
ли го в управлението, заплашвали го, 
но нищо не било в състояние да го 
принуди да измени името Серафим, 
защото човек му се явил и му казал, 
че ще бъде здрав, ако си промени име-
то от Ешреф на Серафим. И от шест 
години болен, моментално станал 
здрав и читав и тъкмо след три го-
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дини, както било казано на Серафим, 
България... дойде” (има се предвид ос-
вобождението на Златоградския край 
от турско робство през ноември 1912 
г. през Балканската война). 

Другата случка става със самия Енвер 
през 1912 г. „При къщата му имало ста-
ро черковище „Св. Георги”. Християни-
те пожелали да построят там храм. 
Енвер не само не се противил, но изхо-
датайствал ферман - разрешение. Това 
създало едно подозрение спрямо него и 
влиянието му пред властите намаля-
ло. Когато черквата била построена, 
трябвало да се построи камбанария. 
Тогава Енвер, за да си възвърне влия-
нието пред властите, се обявил про-
тив построяването на камбанарията. 

Една вечер той отишъл на гости у 
свои сродници. На връщане пред него 
изтропва бял кон с ездач, с неопису-
ема красота, който извикал: „Ти ли си, 
който се противопоставяш за съгра-
ждане на камбанарията?” И още му 
казал: „Ако искаш да не умреш още 
тази нощ, отиди и събуди хаджи Кос-
тадина, настоятеля на черквата, и 
още утре да почнат строежа на кам-
банарията.” На мига конят и ездачът 
изчезнали. Енвер изпълнил заповедта 
и от себе си дал на хаджи Костадин 
десет лири за камбанарията.” 

През 1912 г. турците ясно виждали, че 
войната с България е неизбежна. На-

шият народ не е можел да се примири 

с решенията на Берлинския конгрес, 

върнали робството в много от току-

що освободените български земи и с 

голям ентусиазъм се готвел да вою-

ва за своето национално обединение. 

Турските власти обявили обща моби-

лизация, която не подминала и Енвер 

Хакъев. Като запасен офицер той бил 

мобилизиран в Ксанти. През това вре-

ме изпратените на служба в Кърджа-

ли златоградски българомохамедани, 

начело с офицера Хасан Анджеров се 

вдигнали на бунт срещу командващия 

ги Явер паша и заявили: „Ние срещу 

своя народ няма да отиваме, няма да 

се стреляме и няма да се бием!” По-на-

татъшните им действия принудили 

Явер паша да се изтегли с войските 

си в Гюмюрджина. Там той „наредил 

временно градско управление от пър-

венците под председателството на 

отец Митанов. Дал им наставления 

добре да посрещнат българските 

войски... и предал на отец Митанов 

ключовете на три военни склада с 

поръка да ги предаде на български-

те военни власти”. Накрая добавил: 

„Надявах се, че моите войници ще се 

бият най-добре, а излезе един помак 

от Даръдере, който вдигна оръжие 

срещу мене и изрече, че не иска да се 

бие срещу народа си.” Войниците от 

частта на Анджеров, мобилизирани 
от Дъръдере, Ерма река и др. селища 
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се връщат в родните си места, до-
чакват идването на българската ар-
мия и се предават заедно с оръжието 
си. Научавайки за освобождението на 
Даръдере, Енвер Хакъев също се връ-
ща от Ксанти, за да осъществи една 
идея, отдавна зрееща в съзнанието 
на родопските българомохамедани. 

Като по-образован, Енвер знаел исто-
рията и казвал: „Аз ще покръстя целия 
помаклък.” Само четири дни след ос-
вобождението на Даръдере, той по-
дал до временно дошлия в града свещ. 
Пантелей Кузмов от с. Соколовци 
молба да бъде покръстен заедно със 
семейството си. Последвали го брат 
му Серафим (Ешреф) и Хасан Андже-
ров. Агитирайки се помежду си, молби 
подали общо тридесет и осем семей-
ства българомохамедани. Изненадан 
от спонтанното им искане, свещени-
кът изпратил техните заявления до 
митрополията в Пловдив и до Св. Си-
нод в София. „Беше минало доста вре-
ме, може би месец-два от подаването 
на първите молби, но отговор бе по-
лучен към средата на декември 1912 г. 
Бе наредено на свещеника да подгот-
ви желаещите да се покръстят, да ги 
научи на молитви, да минат през ог-
лашение и пр., според както изисква 
Великият требник. Тогава поп Пан-
телей беше сменен... а в Даръдере бе 
дошъл за свещеник о. Никола Янев от 
Момчиловци. Той трябваше да извър-

ши кръщението. Сам той не знаеше 
какво съдържа Великият требник, 
нито бе виждал такава книга, затова 
се бе двоумил как да постъпи. Отго-
вор не бе съобщил на просителите, 
за да не ги разочарова, но го съобщил 
на църковните настоятели. Настро-
ението между българомохамеданите 
за покръщаване... било повишено, за-
това настоятелите решили да прис-
тъпят към него без Великия требник 
и формалностите по оглашението...” 

„Между българомохамеданите се бе 
подела агитация да се покръстят. 
Всички те си намерили кръстници и 
в уречения ден се явиха в църквата. 
По този случай църквата се напълни 
с хора не само вътре, но и отвън. По-
път бе само един. Присъстваха много 
и от нас войниците. Аз даже и пях в 
църквата. Кандидатите за покръст-
ване се събраха в артиката (пред-
ната половина на църквата), където 
ние пеехме „Достойно ест” и „Благо-
словен грядий”. Всичко бяха деветна-
десет души, първата партида, защо-
то последваха и други партиди. Всич-
ки се облякоха в бели платнени роби, 
мъжете по-къси, а жените - дълги до 
пети. Така ги въведохме в черквата. 
Там имаше казан с вода. Кръщаването 
стана с поръсване с вода, подрязване 
косите и миросване. Първо минаваха 
мъжете, след това жените и накрай 
децата. Това беше покръстването. 
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С това то почна в Даръдере, откъ-
дето се разпространи навсякъде из 
Родопите. Като свърши тази първа 
кръщавка в Даръдере, всички почнаха 
да им честитят. Най-напред попът 
им каза: „Хайде честито сега! Да сте 
живи и здрави, да живеете в нашата 
вяра!” Подобни пожелания казваха и 
другите, на което новопокръстените 
се радваха и благодаряха. От черква-
та всички бяха заведени в домовете 
на кръстниците. Там се бяха гощава-
ли и радвали взаимно на новото род-
ство през целия ден...” 

В доклад на асеновградския архие-
рейски наместник до Пловдивския 
митрополит Максим от 31 декември 
1912 г. се казва: „Началото на христи-
янизирането е турено от него (свещ. 
Пантелей Кузмов от Соколовци) в 
Даръдере. Там покръстил най-първо 
един запасен турски офицер, бивш 
адвокат, с цялото му семейство. 
След него се покръстил един дервиш 
и друго семейство, всичко на брой 
осемнадесет души... Според положи-
телни сведения, след него са приели 
светото кръщение още петнадесет 
семейства.” 

В първата група новопокръстени били 
Енвер Хакъев и средният му брат, 
както и Хасан Анджеров. Енвер полу-
чил името Борис, а кръстник му ста-
нал Петър Жерафов. Хасан Анджеров 
станал Аспарух, а негов кръстник бил 

църковният настоятел хаджи Коста-
дин. 

„Това необикновено за тоя край съ-
битие възпламенило не само градеца 
Даръдере, но и целите Източни Родо-
пи - от Мадан до Гюмюрджина, посто-
янни делегации от будното помашко 
население зачестили до окръжния уп-
равител с неизменна молба да искат 
свещеници за кръщене.” 

С писмо от 20 декември 1912 г. секре-
тарят на Св. Синод Ст. Костов уве-
домява министър-председателя Ив. 
Ев. Гешов, че в района вече са се по-
кръстили тридесет и три българомо-
хамедански села. От края на 1912 г. до 
лятото на 1913 г. се покръстват око-
ло 200 000 българомохамедани от Ро-
допите, Западна Тракия и Македония, 
включително и всички селища около 
Златоград и Гюмюрджина. Мисията, 
изпратена с тази цел от Св. Синод, 
пристигнала в Даръдере вечерта на 
24 януари 1913 г. и останала там до 
27 януари. На 26 януари включилият се 
в нея свещ. Ной Ангелов се запознал 
с Борис Хакъев и Аспарух Анджеров и 
разговарял с тях. На въпроса защо са 
пожелали да се покръстят, Аспарух 
отговорил: „Ние сме българи късмет-
лии, че в наши времена става това... и 
защото нашите бащи са ни говорили 
как са дошли турците, как са ни отне-
ли вярата, черквите обърнали в джа-
мии, а манастирите разрушили.” 
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Борис Хакъев казал: „Нашите бащи и 
деди са ни предавали, че ние сме бъл-
гари, с нож са ни отнемали вярата и 
че ще дойде време наново да станем 
българи. Сега е дошло това време.” 

Голямото желание на българомохаме-
даните да се покръстят и радост-
та, с която посрещали изпратените 
при тях свещеници, са обясними. Те 
винаги са били смятани от турците 
за „гяури” и „второкачествени” мю-
сюлмани. През цялата им история ос-
манските, а след това и българските 
власти, заинтересовани от подкре-
пата на Турция по време на Първата 
световна война, са поддържали сред 
тях неграмотността и винаги други 
са говорели от тяхно име. Въпросът 
за доброволното покръстване на бъл-
гаромохамеданите и българските и 
турски зверства, довели до повтор-
ното им ислямизиране, е твърде се-
риозен и като предмет на множество 
спекулации, затова заслужава да бъде 
изследван подробно. Тук ще се спрем 
само на подвига на братята Хакъеви 
и някои други новомъченици и изповед-
ници, пострадали тогава.

В средата на юли 1913 г., докато бъл-
гарските войски се бият в Македония, 
турски башибозуци нахлуват в осво-
бодените земи и подлагат православ-
ните българи на масово изтребление. 
Особено жестока е разправата с но-
вопокръстените българомохамедани, 

които отказват да се върнат отново 
към исляма. В с. Арда 20-30 башибо-
зуци образували наказателен отряд 
за издирване на новопокръстени. За-
ловили 85-годишния Христо Колюски 
и „зверски го убили, като го намуш-
кали с щиковете си, за да се накър-
вавят всички, след което го доубили 
и заровили”. Отвлекли една жена на 
име Стана, „покръстена и ревност-
на нова българка християнка”, жена 
на Махмуд хаджи Шкодров и въпреки 
защитата на мъжа й и молбите на 
близките й, я убили по същия начин в 
един вир край селото, защото отка-
зала да се потурчи. Башибозуците 
заловили 90-годишните Христо Въл-
ковски и Ташо Семерджиев. Започнали 
да измъчват Христо, но тогава един 
от местните първенци съобщил за 
това на техния командир, майор Ке-
рим Ахмед, който веднага прекратил 
разправата с двамата старци. 

В с. Смилян бил заклан един българо-
мохамеданин за това, че не искал да 
се откаже от православието и името 
Христо. В Даръдере бил докаран но-
вопокръстеният с християнско име 
Стою хаджи Мехмед от с. Саръ-къс 
(дн. Жълтуша), където бил жестоко 
бит. От Даръдере го закарали в Гю-
мюрджина, а оттам в Кърджали, къ-
дето го обесили. Само превземането 
на Кърджали от българската армия 
попречило да бъде обесен и друг из-
поведник на вярата - дядо Дамян от 
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Даръдере. За тях свещ. Ной Ангелов 
казва, че те „макар и живи, но понеже 
с готовност понасяха и бяха готови 
да умрат за Христа и придобият Хри-
ста и живот небесен, те са в избра-
ните при величието и славата Хри-
стови, която благоволи Бог три пъти 
да им открие, затова облажавам на-
родните мъченици”. 

Отец Ной описва също и подвига на 
Борис и Серафим Хакъеви. „Гореспо-
менатият офицер Хакъев, с ново име 
Борис, стана пръв жертва. След на-
шето отстъпление от Тракия, нахлу-
ват башибозуци. Започва паническо 
бягство на всички стари и новопок-
ръстени християни от Даръдере и 
околията. С бежанците е бил и Борис 
със семейството си. Кръстникът на 
Борис, Петър Жерафов, убедил кръ-
щелника си да се върне и да защити 
домовете им от тази напаст. Но ба-
шибозуците нахлуват и със залпов 
огън повалят мъртъв Борис. Трупът 
му стоял... пред казармата непогре-
бан.” След като престояло така око-
ло седмица, тялото на Борис Хакъев 
било нарязано на парчета и изхвърле-
но... 

„После заловили брата на Борис - Се-
рафим, били го най-жестоко с железа, 
принуждавайки го да се откаже от 
християнската вяра; докарали май-
ката, жената и децата пред него, 

дано се смили поне за тях. Но той и 
при най-тежкия побой продължавал да 
вика: „Не познавам ни майка, ни жена, 
ни деца. Познавам само моя Христос 
и майка България! А вие... по-скоро 
отделете душата от тялото ми, да 
отиде при моя Христос!” 

Майка му, жена му и децата му пла-
чат и молят да се откаже от Христа, 
като се смили над децата си и му ви-
кат: „Ешрефе”, а той отговаря: „Аз не 
съм Ешреф, аз съм Серафим. Никого 
не признавам заради Христос”. 

„Подкарали Серафима вързан към Кър-
джали. Шест дни го разкарвали и през 
час, през два, го подлагали на зверски 
мъки. Но Серафим изтърпял мъчени-
чески всички издевателства и оста-
нал непоколебим... Когато се убедили, 
че няма да се откаже, закаран бива 
в Кърджали, където го осъждат на 
смърт чрез обесване. А в Кърджали, 
полуиздъхнал от мъченията, Серафим 
бил обесен на една върба. Така завър-
шил живота си Серафим и със своя 
подвиг доказал що значи силна вяра и 
обич към родината.” 

Христовите новомъченици Борис и 
Серафим с добрия подвиг се подви-
заваха, пътя свършиха, вярата опа-
зиха и получиха венеца на правдата 
(вж. 2 Тим. 4:7-8) според истинското 
обещание на нашия Спасител: „Бъди 
верен до смърт, и ще ти дам венеца 
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на живота” (Откр. 2:10). Делото им 
е забравено на земята, но се помни 
на небето. От човеците не получиха 
слава, никои не е поставил надпис или 
поне кръст на мястото на мъчениче-
ската им смърт, нито се отбелязват 
годишнини от подвига им дори в род-
ния им град, но те са причастници на 
Божията слава и се радват на голя-
мата награда, която Христос е обе-
щал на Своите мъченици. „А душите 
на праведните са в Божия ръка и мъка 
няма да ги докосне. В очите на не-
разумните те минаваха за умрели, и 
краят им се считаше за погибел, и за-
минаването им от нас - унищожение: 
но те си пребъдват в мир...” (Прем. 
Сол. 3:1-3), „Тогава праведните ще 
блеснат като слънце в царството на 
Отца си” (Мат. 13:43). 

Делото, за което новомъчениците 
Борис и Серафим Хакъеви проляха 
кръвта си – доброволното и свобод-
но връщане на българомохамеданите 
към праотеческата им православна 

вяра – няма да умре, но в свое време 
ще принесе, и вече принася благодат-
ните си плодове пред Бога, защото, 
по думите на един Божи угодник, „не 
могат потомците на толкова поколе-
ния вярващи синове на Православна-
та църква, в дълбочината на сърцето 
си докрай да отстъпят от вярата 
на отците”. Делото на фанатиците, 
наложили исляма на родопските бъл-
гари и държащи истината в неправда 
(Рим. 1:18), няма да устои, защото е 
извършено с нечовешка жестокост и 
винаги е било поддържано или с най-
варварско насилие и проливане на 
много невинна кръв, или с принудител-
но държане на българомохамеданите 
в пълно невежество и неграмотност 
и фалшифициране на историческата 
истина. 

ЦВ бр.18/32
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Светци 
на Православната 
църква,  
обърнали се 
от исляма

Юрий Максимов
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В този непълен, повърхностен об-
зор са представени хора от раз-

лични епохи – от VIII до ХIХ век, от 
различни националности – араби и 
турци, татари и българи; от раз-
лични възрасти – старци, младежи и 
хора на средна възраст; от различни 
професии – разносвачи на зеленчуци, 
занаятчии, чиновници, войници и уче-
ни; хора с различен произход и от раз-
лични съсловия, с различно семейно 
положение, с различно ниво на образо-
ваност, и накрая, с различни характе-
ри... Но всички те са намерили в себе 
си сили да отговорят на Божията 
любов и да се обърнат към Христос, 
запечатвайки това обръщане със 
собствената си кръв. 

Нищо аналогично на този подвиг ня-
мало у християните, преминали в ис-
ляма, въпреки масовостта на това 
явление в определени епохи. Такива 
вероотстъпници едва ли са били ръ-
ководени от любов към истината. 
Това признавали и самите мюсюлма-
ни. Например, арабският поет от ХI 
век Абу ал-Ала пее в своите стихове: 

Християнинът преминава в исляма 

поради користолюбие, а не от любов; 

той или жадува за власт, или се стра-
хува от съдията, 

или пък иска да се жени. 

Не е известен нито един случай на 
преминаване на православен поданик 

на Византийската империя в исляма, 
още повече с последвало изповедни-
чество. 

В действителност, с изключение на 

един пример, за който ще кажа по-

долу, на практика не съществуват 

и разкази за запечатване на своята 

вяра с кръв от някого от родените 

в исляма мюсюлмани, изтезавани от 

християни. 

Известен ми е само един случай, кой-

то с известна тенденциозност може 

да бъде отнесен към изповядването 

на вярата от мюсюлманин пред хрис-

тияни. 

Относно един от сподвижниците 

на Мохамед – Абдала ибн Хузафи ал-

Сахми, съществува легенда за това 

как византийският император, пора-

ди страх от смърт, се опитал да го 

обърне в християнството, но не ус-
пял да постигне нищо. Аз лично сил-
но се съмнявам в историчността на 
този случай. Във всеки случай, относ-
но действията на императора. 

Но дори и в това повествование при-
влича вниманието един съществен 
момент: ако християнският импе-
ратор, убедил се в невъзможността 
да обърне пленения мюсюлманин, го 
пуска на свобода, то мюсюлмански-
те управници, убедили се в същото, 
убиват пленените християни. И още 
един интересен момент: Абдала за-
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плашват с прилагане на наказания, 
а именно, ако се вярва на автора на 
животописанието, заплашват с по-
степенен разстрел с лъкове и спуска-
не в котел с кипящо масло, но не го 
подлагат на тях. За разлика от мю-
сюлманските управници, при които в 
аналогична ситуация след заплахата 
непременно следвало действие. 

Отсъствието на такива примери, 
освен всичко останало, разбира се, 
е обусловено от това, че християн-
ството не познава тази изконна и ти-
пично мюсюлманска практика, според 
която, ако врагът или плененият по 
време на битка обяви, че преминава в 
исляма, трябва да бъде запазен живо-
тът му, а ако подсъдимият иноверец, 
дори след произнасянето на присъда-
та приеме исляма, го освобождават 
от всякакви обвинения. Предпостав-
ки за възникването на подобна прак-
тика в християнството не е имало 
по силата на съвсем различното раз-
биране на Вярата. Човек, приемащ 
християнството поради страх от 
смъртта, не е християнин, и по тази 
причина не е имало почва за такива 
насилствени обръщания. „Вярата на 
душата не е плод на тялото”  – така 
изразява в диалог с мюсюлмани своя-
та позиция един от византийските 
императори – „и на тези, които при-
веждат към вярата, е необходим благ 
език и правилна мисъл, а не сила, за-
плаха или някакво мъчение и заплаха. 
Защото тук не бива да се действа 

по този начин, необходим за принуж-
даването на безсловесното естест-
во, убеждавайки разумната душа не 
с ръка, не с бич или с нещо друго от 
този род и заплашвайки със смърт”. 
Съгласно един хадис, отнасящ се към 
самия Мохамед, той е казал така, 
тълкувайки аята: на Него са се пре-
дали онези, които са на небесата и на 
земята, волно и неволно (Коран 3.83): 
„Тези, които са на небесата – са анге-
ли. Тези, които са на земята – това са 
родените в исляма. Предали се невол-
но – това са пленените народи, които 
са били приведени към исляма във ве-
риги и окови, и които са водени в рая 

против волята им”. В това е разлика-

та между християнството и исляма. 

Насила няма да станеш мил, и разбира 

се, никой не може да бъде въведен в 

рая насила. 

Да, във Византийската империя на 

православния поданик също било 

забранено, под страх от смърт, да 

преминава в някоя друга религия. Но 

на териториите, които не били под 

контрола на християните, по онова 

време, ще повторя, никой никога не е 

преминавал доброволно от християн-

ство в ислям. 

Безусловно, в процеса на многове-

ковните ислямо-християнски войни 

е имало всякакви случаи. По време на 

Първия кръстоносен поход при пре-
вземането на Йерусалим от католи-
ците били изтребени повече от 70 хи-
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ляди мюсюлмани. По време на Третия 
кръстоносен поход английският крал 
Ричард Лъвското Сърце веднъж по 
своя прищявка заповядал за изколят 
две хиляди пленени мюсюлмани. Ви-
зантийският император, а впослед-
ствие пълководец, Никифор Фока, по 
време на своите победоносни походи 
унищожил няколко хиляди мюсюлмани 
в северна Сирия и Крит... Но при това 
в Православната църква (за разлика 
от Католическата) на тези жерт-
ви (както и на жертвите от своя 
страна!) се гледало като на паднали 
в обикновена война. Изключителната 
жестокост на воините-християни 
остава на личната съвест на всеки 
от тях, но тя никога не е била одобря-
вана от Църквата. Така и сегашната 
война в Чечня Църквата не възприема 
като война против исляма. На Пра-
вославието е дълбоко чуждо разби-
рането за свещена война, присъщо 
на мюсюлманските екстремисти, за 
които „Джихадът се явява висша фор-
ма на богослужение, която може да 
бъде предложена на Аллах”. 

Именно поради това, когато същият 
император Никифор II Фока (963-969) 
намислил да издаде закон, според кой-
то всички християнски воини, падна-
ли в бой с мюсюлманите, автоматич-
но били причислявани към лика на све-
тите мъченици, Църквата, въпреки 
целия този натиск, категорично се 
противопоставила и на самата ми-
съл за такова нововъведение, като 

противоречащо на самия дух на хрис-
тиянството. 

Именно поради това в Константи-
нопол още в края на VIII век на араб-
ските търговци било позволено да 
построят джамия, в която, както 
става ясно от писмата на патриарх 
Николай Мистик, пленените араби 
дори и в най-победоносните за Им-
перията дни, можели да се молят без 
никаква принуда да приемат христи-
янството. 

Тук вероятно трябва да кажем някол-
ко думи за мнението на изследовате-

лите за някаква небивала веротърпи-

мост в Арабския Халифат, „неизвест-

на на средновековна Европа”. Как се 

създава и с какво се обосновава това 

мнение? Изследователят вижда, че 

несторианите и монофизитите, спря-

мо които във Византийската империя 

се предприемали гонения, бягали в мю-

сюлманските страни и там живеели 

по-благополучно в това отношение. 

Въз основа на това и възниква идеята 

за по-голямата веротърпимост на 

Халифата. Но изследователят не от-

чита този важен факт, че монофизи-

тът или несторианинът имал разли-

чен статут в тези две империи. Във 

Византия той бил еретик и бил гонен 

като еретик. А в Халифата той бил 

иноверец и никой не го закачал, ако не 
се занимавал с прозелитизъм. 

Но по отношение на собствените 
мюсюлмански еретици, в Халифата 
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нерядко се предприемали къде-къде 
по-ужасни, кървави и безпощадни 
гонения, каквито византийските 
императори не са и сънували. А ко-
гато, на свой ред, някой мутазилит 
или саламит попадал във Византий-
ската империя, там той се оказвал 
иноверец и можел преспокойно да 
ходи в същата констанинополска 
джамия и никой не го подлагал на ни-
какви гонения. Именно поради това, 
например, когато през 969 г. Антио-
хия отново била върната в състава 
на Византия, голяма част от мю-
сюлманското население останала, 
докато монофизитският яковитски 
патриарх с цялото си паство се 
преселил в мюсюлманския град Ди-
арбекир. В Никейския период почти 
една трета от войската на право-
славната Византийска империя се 
състояла от турци-мюсюлмани, ус-
пешно влизащи в сражения с като-
лиците. 

В действителност Империята про-
явявала не по-малко търпимост към 
иноверците, отколкото Халифатът, 
а по отношение на еретиците Хали-
фатът проявявал много по-голяма не-
търпимост, отколкото Империята. 

В тази статия се упоменават да-
леч не всички светци. Много славни 
мъченици и подвижници са известни 
единствено на Господа. Много жития 
на прославените от Църквата све-
тци останаха напълно недостъпни 

за мен. От достъпните подбрах само 
най-пълните и най-ярките… 

Предложените тук разкази не са 
собствено жития на светиите, но 
по-скоро размисли за вътрешния об-
лик на тези подвижници, съставени 
въз основа на житията им. В хода на 
работата над текстовете се ста-
раех да ги снабдявам с някои обяс-
нителни бележки от историческо и 
ислямоведческо естество, а също 
и с разкази от жития на наши съв-
ременници, обърнали се от исляма 
към Христа, които, струва ми се, на 
места могат да ни помогнат по-до-
бре да разберем какво са преживява-
ли тогава, от какво са били ръково-
дени нашите светии. От това поня-
кога пред нас по-ясно и по-пълно се 
разкрива цялото величие на техния 
подвиг. Доколкото се знае, такъв 
труд се предприема на руски език за 
пръв път. Като взимаме предвид на-
расналия в последно време в нашето 
общество интерес към въпросите 
на взаимодействието и отношени-
ята между исляма и християнство-
то, подобен опит ни изглежда осо-
бено значим тъкмо като пример за 
положителен и при това съдържате-
лен отговор от страна на христи-
янството по дадения въпрос. 
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Из историята на 
християнската 
проповед сред 
мюсюлманите 

Иска ми се отначало да кажа няколко 
думи за историята на християнска-
та проповед сред мюсюлманите. Съ-
ществува мнение, според което исля-
мът се счита за „необратима“ рели-
гия. То обаче е вярно само отчасти. 
По-точно би било да окачествим исля-
ма като „трудно обратима“ религия. 
Мюсюлманите действително трудно 
се обръщат, както и привържениците 
на изключващите монотеистични ре-
лигии, каквито са християнството и 
юдаизмът. При все това разпростра-
неното мнение за безуспешността и 
малобройността на християнското 
проповедничество сред мюсюлман-

ските народи не отговаря напълно 

на действителността. Това мнение, 

струва ни се, произтича преди всичко 

от непознаването на проповедниче-

ските трудове на Православието по 

тая нива, докато подвизите на пра-

вославните проповедници на други 

места, като Аляска, Япония, Китай, 
Африка, Сибир, са сравнително до-
бре известни… Богатият и важен 
въпрос за историята на православ-
ното проповедничество сред мюсюл-
маните все още очаква своя достоен 
изследвач. А на тези страници ще се 

опитам да осветя поне някои негови 
главни моменти, които биха позволи-
ли да се състави цялостно и по-съот-
ветствуващо на действителността 
представяне на тая слабо известна 
страна на проповедта на вселенско-
то Православие. 

От историята на Константинопол-
ската православна църква можем да 
си припомним как след възвръщане-
то на Антиохия в състава на Визан-
тийската империя през Х век в тече-
ние на няколко години цялото мест-
но арабско мюсюлманско население 
доброволно приело Православието, 
включително и представителите 
на арабската аристокрация. Също-
то ставало и във възвърнатите по 
онова време окръг Лаодикия и град 
Мелитин. Ала най-ярко безусловно е 
събитието от 935 г., когато араб-
ското бедуинско племе Бану Хабиб 
„заедно с 12000 конника в пълно въ-
оръжение, със семействата си, с 
клиентите си (невлизащи в племе-
то хора, които се ползуват от не-
говото покровителство, бел. авт.) 
и с робите си преминало на стра-
ната на гърците, приело християн-
ството и почнало да воюва против 
бившите си едноверци. Като плод 
на повече от четиристотингодиш-
ната проповедническа дейност на 
Руската православна църква сред 
татарите се образувало цяло ет-
ноконфесионално тяло – кряшени, 
състоящо се от православни та-
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тари. Според преброяването от 
1926 г. тези кряшени наброявали 
приблизително двеста хиляди души! 
През втората половина на ХVI век 
обърналият се от ислям Аллах-Вер-
ди от Цахура станал проповедник 
на християнството и върнал към 
Православие цялото племе на гру-
зинците-ингили. В самото начало на 
ХIХ век, благодарение старанията 
на проповедниците от Грузинската 
православна църква към християн-
ство били обърнати над 47 хиляди 
осетинци (6), т.е. повечето хора от 
тоя народ. А към 1823 г. били обърна-
ти почти всички. Но да се проследи 
историята на тайната проповед на 
християнството из земите, под-
властни на мюсюлманите, е твър-
де сложно, ако изобщо е възможно; 
все пак, съществуването днес на 
около 10-12 милиона араби-христи-
яни (при общ брой на арабите към 
100 милиона), от които едва малци-
на са потом ци на арабски племена, 
приели християнство в доислямско 
време, ни открива отчасти раз-
мерите и успехите на тая мисия, 
всяка стъпка на която била свърза-
на със смъртна опасност както за 
обръщащите, тъй и за обръщаните. 
Впрочем, и тук можем да дадем ня-
колко ярки примера. Тъй в края на IХ 
и началото на Х век в арабска Испа-
ния се обърнал към християнството 
местният дребен владетел Омар 
ибн Хафсун, заедно със синовете 

си, с които господствували почти 
половин столетие над планинските 
долини, пребивавайки в своята кре-
пост Бобастро. Но далеч по-инте-
ресно е това, че през ХV век в самия 
град Багдад и някои предноазиатски 
области е господарувала турската 
династия Кара- Коюнлу, обвинявана 
от египетските мюсюлмански ис-
торици направо в отстъпничество 
от исляма и в приемане на христи-
янството. В малкото примери на 
средновековни държави, където в 
равна степен били покровителству-
вани (или поне търпени) и христи-
янството, и ислямът (Хазарският 
каганат от IХ-Х век, държавата на 
Каракитаите от ХII век), християн-
ството било по-разпространено от 
последния. Безусловно, в хода на ис-
торията редица християнски наро-
ди изцяло или почти изцяло приемали 
исляма. Това е безспорно. И в наши 
дни се случва в Африка цели племе-
на да преминат от християнство 
(било и неправославно) към исляма. 
Причините за това са предмет на 
отделна работа, но трябва да се 
има предвид, че винаги е съществу-
вало и обратното действие.
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Свети Константин 
Агарянин 
 

Свети Константин се родил в мю-
сюлманско семейство в самия край 
на ХVIII век. Списателят на житието 
му, по всяка вероятност съзнателно, 
не е запазил за нас мюсюлманското 
му име, навярно желаейки чрез това 
да подчертае, че мъченикът изцяло и 
докрай станал християнин… Види се, 
че в това решение на житиеписеца 
е присъствувала и волята на самия 
светец. Горчиво било детството на 
бъдещия мъченик. Тежка болест в 
отроческите му лета, развод на ро-
дителите му, втори брак на майка му, 
жесток доведен баща, втори развод, 
нищета, многократни преселвания… 
Вероятно понесените лични страда-
ния да са подготвили почвата на сър-
цето му за възприемане на словото за 
Кръста. Помня, че един бивш гамбий-
ски мюсюлманин, жив и досега, писа в 
спомените си, че до християнството 
са го довели именно размислите за 
смисъла на страданията, с каквито 
и до ден-днешен е преизпълнен жи-
вотът на простите африканци, и с 
как вито бил преизпълнен и неговият 
собствен живот. Нямайки сред поз-
найниците си християни, тоя човек 
стигнал до Христа единствено чрез 
размислите над това, което се гово-
ри с отрицание за учението Христо-
во в Корана – че Иисус, назоваван от 

християните Син Божий уж бил раз-
пънат. Такива размисли привели мю-
сюлманина до това, че „нуждата от 
кръстни страдания ми се струваше 
убедителна и истинна в светлина-

та на нашия действителен живот“… 

Когато след многократни преселва-

ния свети Константин се озовал в 

Смирна, той работел на пазара като 

разносвач на плодове и зеленчуци, и 

при тая си работа често трябвало 

да посещава дома на митрополита. 

Там именно се запознал с християни-

те и християнството. Той завързал 

дружба с някои християни. Общувай-

ки с тях, изучил гръцкия език. Веднъж, 

когато за пореден път бил в митро-

полията, Константин помолил един 

познат свещеник да му прочете нещо 

от християнските книги. Свещени-

кът изпълнил молбата му. Думите на 

Писанието произвели необикновено 

въздействие върху него и това бил 

най-вероятно не първият, а последни-

ят тласък към решението да стане 

християнин… За нас, които въпреки 

цели десетилетия атеизъм сме из-

раснали сред християнска култура 

и от детството си сме възприели 

християнски понятия и категории 

чрез самия роден език, архитектура-
та, литературата, живописта и ис-
торията, често е трудно в съответ-
ната мяра да усетим цялата колосал-
на сила и мощ на евангелското слово. 
Да чуем благата вест тъй, както са 
я чули първите нейни слушатели, как-
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то я е чул и свети Константин. Пър-
вият пълен превод на Новия Завет на 
арабски език бил издаден едва в 1830 
година. Но и до ден-днешен, както 
свидетелствува съвременният хрис-
тиянски арабин-мисионер Бессам 
Медани „мюсюлманите рядко могат 
да чуят словото Божие на родния си 
език, а повечето от тях никога не са 
виждали Библията“. Толкоз по-силно и 
по-непосредствено въздействува чу-
тото за първи път Божие слово. 

Тук си припомням разказа за обръща-
нето на един съвременен египетски 
изповедник Христов – Малик, който 
бил син на почитан учен-шейх, попе-
чител и инспектор по ислямознание 
на учебните заведения от техния 
окръг и ревностен член на „братя-
та мюсюлмани“. И то станало след 
като Малик чул от християните ис-
торията за опростената блудница. 
Христовото милосърдие и преизпъл-
нените с любов Негови думи потре-
сли до дълбините душата на младия 
мюсюлманин и всичко заобикалящо 
приело друга стойност в светлината 
на тези думи. 

Нещо подобно станало и с Констан-
тин. Когато говорим за преминава-
нето на мюсюлманин в християн-
ство, трябва да имаме предвид, че 
такъв човек се сблъсква не само с 
обществени, но най- вече с огромни 
психологически трудности. „Ако мю-
сюлманинът изостави своята пре-
дишна вяра, то това е не само огро-

мен позор за всички от неговия род, 
но преди всичко за самия него това 
означава откъсване от обичайното 
„ние“ на семейството, единството с 
което той чувствува с всички фибри 
на душата си. Този процес е по- дъл-
бок и продължителен, отколкото мо-
жем да си представим, и подклажда у 

мнозина новообърнали се мюсюлмани 

изкушението на пълната самота“. 

Да се преодолее всичко това може да 

помогне само искрената любов на по-

вярвалия към Христа и всеукрепява-

щата благодат Господня. 

В житието не се казва направо, но се 

подразбира разривът на Константин 

със семейството му след вземане на 

решението да промени вярата си, а 

обстоятелствата, при които ста-

нало неговото затваряне вече сочат, 

че този разрив станал не по негов по-

чин. От примера на св. Константин 

се вижда колко сложно било да се по-

кръсти един мюсюлманин в Османска-

та империя. Това означавало не само 

смъртна присъда за покръстения, но 
и немалки злини за кръщаващите. Ето 
защо смирненските християни, неза-
висимо от познанството си с него, не 
се решили да кръстят Константин и 
го пратили на Атон. Щом стигнал на 
Атон, бъдещият мъченик отишъл в 
обителта „Св. Павел“ и помолил да го 
покръстят. След като се посъветва-
ли, старците не се решили на това и 
го изпратили в Кавсокаливския скит. 
На свой ред скитските старци го из-
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пратили в лаврата „Св. Атанасий“. Но 
и в лаврата поради страх от турците 
не се решили да покръстят мюсюлма-
нина и го напътили към Иверския ма-
настир, където по това време живе-
ел в безмълвие бившият патриарх на 
Константинопол Григорий V (сам той 
приел мъченически венец). Когато се 
явил при светителя, юношата паднал 
в нозете му и със сълзи го молел да 
го удостои с тайнството на Кръще-
нието. Но и патриархът не се склонил 
отведнъж. 

За Константин – трябва добре да 
разберем – тези откази били потре-
саващи! Той трябвало да понесе, така 
да се каже, най-невероятното: да 
бъде изхвърлен от ислямския свят и 
да не бъде приет от християнския. 
Само искрените ридания на отчаялия 
се вече юноша трогнали в последния 
миг светителското сърце и патриар-
хът му заповядал да се върне в Кавсо-
каливския скит и да се готви за св. 
Кръщение, което не след дълго той 
извършил над него собственоръчно 
(!), като по тоя начин сам поел от-
говорността за всички възможни по-
следствия върху себе си. 

Какво изпитал подир кръщението си 
свети Константин? Какво изпитва 
всеки, възпитан в мюсюлманска сре-
да и култура и намерил истината на 
Православието? За хора, израснали в 
преобладаваща християнска култура 
това е трудно обяснимо. Споменати-
ят от мен Ламин Санех пише следно-

то за своите чувства при окончател-
ното му обръщане от исляма в хрис-
тиянството: „Трудно може да се изра-
зи с думи чувството за пълна свобода 
от парализиращата невъзможност 
да умилостивиш Бога“. Навярно и бъ-
дещият мъченик е изпитал подобно 
чувство на свята и духовна свобода 
в открилото се безбрежно море на 
Божията любов. Това море било тъй 
безбрежно и велико, че докато све-
тият изпълнявал разни послушания 
в Кавсокаливския скит, не един път 
му минавала мисълта да запечата 
със собствената си кръв любовта си 
към Христа. Ала неговият духовен на-
ставник старец Гавриил не му давал 

благословение за такова нещо, учейки 

го, че ако това бъде угодно на Бога, 

Той Сам, по Своите неизследими пъ-

тища, ще изпълни Константиновото 

желание. 

След някое друго време, по собствено 

желание и след като изпросил благо-

словението на атонските старци и 

патриарха, свети Константин се от-

правил към Магнисия с цел да обърне 

към християнството родната си се-

стра. Причината за подобен духовен 

порив у Константина можем да разбе-

рем, ако се обърнем към примера от 

живота на съвременния изповедник, 
упоменатия вече Малик. Подир тайн-
ството Кръщение той, обзет от 
любов към целия свят, с възторжени 
и трогателни изрази писал на свои-
те близки и жена си за щастието 
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да бъде християнин, за духовното си 
повторно раждане и за любовта към 
Бога, стигаща до желанието да умре 
за Него, и за любовта си към тях: „Аз 
винаги съм ви обичал всички и все-
киго поотделно. Но сега любовта ми 
към вас – при това, че аз изцяло, без 
остатък се отдадох на любовта към 
Иисуса Христа – стана още по-дълбо-
ка, още по-чиста и по-нежна. Не мога 
да изкажа колко ви обичам. Не мога да 
изразя своето щастие. Споделете 
радостта ми от любов към мене!“ Би 
трябвало и свети Константин да е 
бил тласкан от подобни чувства… Но 
въпреки това все още не било съдено 
да види сестра си. По пътя на едно 
пристанище го разпознал някакъв чи-

новник. По-нататъшното поведение 

на Константин ни показва здравото, 

образцово-християнското отноше-

ние към мъченичеството. Той непре-

дизвиква своето мъченичество и не 

подтиква към него мюсюлманите, не-
желаейки по такъв начин сам да изку-
шава Господа. Щом го запитали не е 
ли турчин, Константин отвърнал: 

– Не, този човек е сбъркал, като ве-
роятно ме е взел за другиго, а аз съм 
чист християнин. 

Веднага след това светият купил би-
лет за най-близкия кораб. И ето, ско-
чил в лодката, лодката се откъснала 
от брега, отплавала и вече почти се 
допряла до кораба, но в този миг от 

брега заповядали да върнат лодката 
и да им предадат Константин. Ма-
тросите безпрекословно се подчини-
ли. Отвели Константина при агата 
(кадията, т.е. съдията). Между тях 
се състоял следният разговор: 

– Кой си ти, откъде си дошъл при нас 
и как се казваш? 

– Отдалеч съм, отивам в Анадола, из-
повядвам християнската вяра, а име-
то ми е Константин. 

– А ако се намери човек, който те изо-
бличи и докаже, че си турчин? 

– Едва ли е възможно, понеже съм 
християнин. 

Тогава чиновникът на агата, позна-
ващ Константиновия брат, се изпра-
вил и „изобличил“ светията. 

И чак тогава Божият избраник раз-
брал, че откриващият се велик път на 
мъченичеството за Христа действи-
телно му е приготвен от Бога и, като 
събрал мъжество, смело отвърнал: 

– Да, аз наистина бях турчин, но 
кратко време останах в беззаконна-
та мюсюлманска вяра, понеже моят 
Господ Иисус Христос по Своята ве-
лика милост ме изведе от тъмнина-
та и ме доведе до истинската свет-
лина; а сега аз плюя на вашата вяра 
с всички нейни обреди, понеже тя до-
вежда всички нейни последователи до 
вечна погибел. 
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Тези прости наглед за нас думи, каза-
ни в тогавашните обстоятелства, 
били явна присъда над самия себе 
си. Окончателното преминаване на 
мюсюлманин в друга вяра се наказ-
вало със смърт. В случай на такова 
преминаване той тутакси ставал 
мюбохиддем, т.е. лице, което всеки 
имал право да убие . В сборниците ал-
Бухари и Муслима се посочва хадис, 
водещ произхода си от Ибн Масуда, 
който предава следните думи на са-
мия Мохамед: „Според закона, кръвта 
на мюсюлманин може да бъде пролята 
само в три случая: прелюбодеяние, 
живот за живот, отричане от вярата 
и напускане на общината“. Пребили 
Константина и го затворили в тъм-
ницата, а през това време кадията 
повикал Махсонисийския паша за раз-
глеждане на това дело. Щом дошъл, 
пашата предложил на мъченика да се 
върне в исляма, като му обещал – в 
случай че го стори – да го обдари с бо-
гатства и почести. Подобно предло-
жение в никакъв случай не било личен 
почин на пашата, нито свидетелство 
за особена щедрост от негова стра-
на за възвръщането на „отпадналия“ 
към бащината вяра. Такова нещо било 
предвидено от шериата. За подобен 
род действие съобщават и мюсюл-
манските извори. 

Всичко описано в житието ставало 
при строго спазване на съдопроиз-
водствения ред, зародил още в на-

чалото на Арабския халифат. Така 
например известният мюсюлмански 
историк ал-Кинди (умрял в 950 г.) 
упоменава един случай, отнасящ се 
до епохата на ранните Фатимиди: 
„Един стар християнин на осемдесет 
годишна възраст, който преди време 
прие исляма, пак промени вярата си, а 
когато му бе предложено да се обър-
не отново към исляма, той отхвърли 
това предложение. Кадията доведе 
това до знанието на халифа, който 
предаде въпросния човек в ръцете на 
началника на стражата, а последни-
ят го прати при кадията, за да избе-
ре оня четирима заседатели, необхо-
дими за обръщането му в ислям. Ако 
той се покае, кадията е длъжен да му 
обещае 100 динара, ако пък упорству-
ва, следва да бъде наказан със смърт. 
Старият християнин се отказа, биде 
убит и тялото му хвърлиха в Нил“. 

Отказал се и Константин и отново 
изповядал християнската вяра. След 
това отначало го подложили на оби-
чайните мъчения, на тъй наречената 
фаланга (бой по петите с тояги), а 
после, когато и това не оправдало оч-
акванията им, предали го на явил се 
доброволец-палач. Установяването на 
изтезанията също не било следствие 
на лични склонности или пристрастия 
на пашата – то също било предписано 
от закона. Дори Абу Юсуф (†798), ав-
тор на първата книга по мюсюлманско 
право, станала христоматия за всички 
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следващи поколения ислямски законоу-
чители, макар като цяло да отричал в 
съдопроизводството възможността 
за каквото и да било давление върху по-
дозирания (в това число и изтезания), в 
случая на преминаване на мюсюлманин 
в друга вяра ги считал за необходими, 
ако върху обвиняемия не са подейству-
вали нито обещанията, нито заплахи-
те. Но това, че пашата не се задоволил 
с обичайните телесни наказания, но 
предал Констинтина в ръцете на „спе-
циалист“ по изтезанията на христи-
яните, той сторил поради личната си 
изродена воля. Като пример за различ-
но отношение на кадия в границите на 
същото това законодателство може 
да послужи делото (мъченичеството) 
на свети Георги Мелитински (2/15 яну-
ари). В този случай кадията също бил 
принуден да осъди върналия се в хрис-
тиянството старец на смъртно нака-
зание, но все пак с явно нежелание и съ-
жаление, и без употребата на мъчения. 
Често пъти кадиите, не желаейки да 
вземат върху си кръвта на християни-
те, обявявали ония мюсюлмани, които 
идвали при тях и им съобщавали за об-
ръщането си към Христа, за умопобър-
кани и въз основа на това ги прокуж-
дали (така, например, постъпили пър-
вия път с преподобномъченик Киприан 
Нови, 5/18 юли). Бивало дори кадия, 
несъгласен с присъдата от пашата, 
тайно да освободи осъдени на смърт 
християни. А такива „ревнители“ като 
пашата, паднал се на Кон стантина, по-

някога още в този живот ги застигало 
Божието възмездие. Тъй Михаил Сириец 
повествува как подобен „ревнител“ от 
IХ век, който бил прекалено усърден в 
измъчванията на християни, отвърна-
ли се от исляма, най-накрая бил хвърлен 
за това в затвора и убит по повеля на 

кадията (23). „От пашите-мъчители в 

еднаква степен страдаха и християни-

те, и мюсюлманите“ (24), тъй че не са 

редки случаите, когато по настояване 

на мюсюлманите един или друг паша 

рано-късно бил снеман от длъжност.

И тъй, предали Кон стантина на палача 

изверг. Не е възможно и да се чете, без 

да потръпне човек, описанието на мъ-

ченията, на които бил подложен младия 

християнин. Но и сред тях той оста-

нал твърд във вярата. И когато  измъ-

чен, изнурен, обезобразен и окован във 

вериги – го изправили пак пред пашата 

и го попитали: „Ще ни кажеш ли сега 

какъв си ти (т.е. от коя вяра си ти?)“, 

мъченикът проронил: „Развържете ръ-

цете ми и ще видите какъв съм“. И ко-

гато го развързали, светият се прек-

ръстил и възкликнал: „Ето, такъв съм 

аз!“ В тази ярка, изразителна постъп-

ка се вижда цялата сила на непрело-

мимата воля на мъченика, цялата жар 
на огъня на неговата саможертвена 
любов към Христа. След този му под-
виг подложили св. Константина на 
бичуване, заковали го във вериги и го 
хвърлили в тъмницата. Тогава, както 
разказва житието, по всички църк-
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ви Божии възнасяли за него молитви. 
Съдебното дело на Константин било 
тъй отговорно, че Кидонийският на-
чалник не се решил сам да изрече 
присъда и го проводил в Стамбул. Там 
светият прекарал някое-друго време в 
каторга, после – отново бой по пети-
те, мъчения, хвърляне в зандана. Там 
го навестил свещеник, който, виждай-
ки тъй млад изповедник и „като се бо-
еше за неизвестния край“ на подвига 
му, както се казва в житието, му ре-
къл: „Добро нещо е, Константине, да 
изповядваш името на Иисуса Христа, 
ала ужасни са мъченията на турците. 
Помисли си, ако те плашат мъченията 
на турците, тогава с Божия помощ 
ще те измъкнем оттук!“ „Какво думаш, 
духовни отче? – учудено му отвърнал 
светият. „Разгледай тялото ми“. При 
тия думи мъченикът открил раните 
си, от чиято гледка духовникът не-
волно потръпнал и се удивил на под-
вига на младия страдалец. „Внимавай, 
отче! – строго му рекъл мъченикът 
– недейте ме откупува със злато или 
дарове на свобода. Бог да ви удържи 
от такова дело. Подир някой-друг ден 
ще завърша своя подвиг, както ми каза 
Пречистата Богородица“. 

Тъй и станало. На другия ден отново 
извикали на съд Константин и заради 
упорството му в неговото „отстъпни-
чество“ го осъдили на смърт чрез обес-
ване. Присъдата била изпълнена на 2 
юни 1819 година, четиридесет дни след 
първото му задържане. Обесването 

било наказание от вида „кетъл“, което 
обичайно прилагали за престъпници, 
осъдени за мъжеложство, кръвосмеше-
ние и вероотстъпничество. За прелю-
бодеянието било отредено наказание 
от вида „реджъм“ – убиване с камъни. 
Преднамереното убийство имало за 
последствие „кесос“ – право на кръвна 
мъст. Това, че за християнските мъ-
ченици било избрано като наказание 
именно „кетъл“, трябвало навярно да 
послужи в очите им за тяхно по-голямо 
унижение и позор. „За да няма ревните-
ли на подвига на светия мъченик и за 
да не подействува на други примерът 
на Кон стан тиновото обръщане към 
християнската вяра, а също и да не 
вземат християните да се хвалят, че 

имат свети мощи на мъченик, дошъл 

от мохамеданите, турците не позво-

лили никому да вземе тялото му, като 

считали срамно за себе си, дето техен 

бивш едноверец ще бъде почитан от 

християнската Църква – погребали го 

тайно на мюсюлманските гробища“. 
Монах, изпратен от Кавсо каливийския 
скит, събрал сведения за подвига на 
светията в Кидония и пристигнал в 

Стамбул, не могъл да намери място-

то, дето бил погребан, но все пак му 

се удало да изкупи част от дрехите, в 

които бил умъртвен пресветлият мъ-

ченик. С тази дреха се върнал на Атон, 
където по-сетне от докосването до 
нея станали няколко чудни изцеления… 
Свети мъчениче Константине, моли 
Бога за нас!
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Свети Ахмед Калфа 

Свети Ахмед, по произход също тур-
чин мохамеданин, живял в Стамбул 
половин столетие преди свети Кон-
стантин, но за разлика от него бил 
човек знатен и напълно обезпечен, за-
емал видно положение в държавата и 
по времето на своето обръщане бил 
вече в зряла възраст. Той имал руска 
наложница, взета от робите. Ахмед 
явно бил веротърпим, поради което 
º разрешавал свободно да посеща-
ва християнския храм. С течение на 
времето Ахмед забелязал у нея някои 
благодатни изменения, настъпващи 
всеки път, когато тя се връщала у 
дома след богослужението. Обзет от 
любопитство, той поискал от све-
щеника да присъствува на литургия, 
на която служи патриархът и, разби-

ра се, получил такава възможност. 

Като на знатен гост му приготвили 

особено място. Според шериата мю-

сюлманинът има право да посещава 

християнските храмове по всяко вре-

ме (но не за молитва, разбира се). И 

ето, по време на литургията мюсюл-

манският чиновник неочаквано видял 

как, докато патриархът благославял 

народа, от трисвещника и пръстите 

му излезли лъчи и преминали върху гла-

вите на всички християни, а само не-

говата глава била отмината. Изумен 
от това чудо, Ахмед изказал желание-
то веднага да се покръсти, което и 
било тайно извършено над него, веро-

ятно от самия патриарх. Някое друго 
време бъдещият мъченик останал 
таен християнин. Подобно явление 
има своето оправдание и в Св. Писа-
ние – „И каза Нееман: щом е тъй, нека 
дадат на твоя раб пръст, колкото 
могат да носят две мъски, защото 
занапред рабът ти няма да принася 
всесъжение и жертви на други бого-
ве, освен на Господа; само ето какво 
Господ да прости на твоя раб: когато 
моят господар иде в дома на Римона, 
за да се поклони там и се опре върху 
ръката ми, и аз се поклоня в дома на 
Римона, тогава Господ да прости на 
твоя раб за поклонението ми в дома 
на Римона. И каза му: иди си смиром. 
И той отмина от него на едно мал-
ко пространство земя.“ (IV Царств. 
5:17-19). Подобен е случаят и с фари-
сея Никодим. Тайни християни, както 
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сред мюсюлманските сановници (в 
това число дори и молли), тъй и сред 
простото население, имало твърде 
много. В продължение на много годи-
ни те идвали в джамията Айа-Суфия, 
където всеки ден тайно извършвали 
християнски молитвословия. Тайни 
християни има и днес в страните на 
мюсюлманския свят. По същия начин, 
съществуват и открити християни, 
при това и обърнали се от исляма, 
носещи понякога години наред подви-
га на изповедничеството. Всичко, за 
което говорим тук, до ден днешен е 
действителност в ред страни. 

И тъй, свети Ахмед останал таен 
християнин известно време. Житие-
то не съобщава какво станало с него 
в това време. С голяма увереност мо-
жем да предположим, че любовта му 
към жената, която била причина за 
идването му в Църквата, сега, при об-
щата тяхна вяра, станала безмерно 
по-възвишена и по-чиста и техните 
отношения не могли да не преминат 
във връзка с това на качествено ново 
равнище. С не по-малка степен на ве-
роятност можем да предполагаме, че 
светият имал през това време някол-
ко тайни срещи с духовника на храма, 
дето го покръстили, за наставяне в 
християнския закон. Тези срещи едва 
ли били много и по-скоро знанията му 
за християнството се ограничавали 
единствено с най-необходимото. Ала 
в основата на вярата му лежал непо-
клатимият камък на опита от истин-
ското богообщение и чрез благода-

тта Божия той възраствал духовно 
до съвършен мъж (Еф. 4:13). Както ми 
каза един познат православен тата-
рин, свидетелствувайки за собстве-
ния си опит, за човека, когото Господ 
чрез чудеса е довел в Църквата Си, 
вече не може да съществува въпро-
сът за връщане назад…

Тъй продължило дотогава, докато на 
едно поредно събрание велможите 
не почнали да се препират кое нещо 
стои над всичко останало. Когато 
дошъл ред на Ахмед и го попитали 
какво мисли, той неочаквано за всич-
ки гръмко изповядал: „Най-високо от 
всичко стои християнската вяра!“ 
„Да не би да си християнин?“ – го за-
питал с усмивка един от седящите. 
„Да, християнин съм“ – бавно, спокой-
но и отчетливо отвърнал светият и 
усмивката се стопила от лицето на 
питащия… В тая постъпка на свети 
Ахмед най-пленителното е това, че 
тъкмо в този случай изповедничест-
вото далеч не било единственият 
възможен начин да останеш христи-
янин (както било със свети Констан-
тин). Той имал възможността да се 
измъкне с шега, да прехвърли разгово-
ра към друго и т. н. Но тъкмо в та-
кова стечение на обстоятелствата 
светият узнал зова, обърнат лично 
към него. Това е особено важно – да 
слушаш постоянно и най-вече да уме-
еш сред всекидневните обикновени 
случаи навреме да чуеш призоваващия 
глас на Бога. А чуеш ли този зов, да 
откликнеш с думите: „Ето ме, Госпо-
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ди!“ Това всъщност е постоянното 
бодърствуване, към което ни призо-
вава св. ап. Петър (I Петр. 1:13, 5:8) 

И свети Ахмед откликнал и извървял 
пътя докрай, приемайки мъченическа 
смърт на 3 май 1682 г. Свети мъчени-
че Ахмеде, моли Бога за нас! 

Свети Абу Тбилиски 

В исляма съществува понятието 
„степени на вярата“. Те са четири на 
брой: 1) неустойчива вяра, примесена 
със съмнения. Такава вяра според ис-
ляма не се приема от Бога; 2) вяра – 
дан на традицията, когато човек при-
ема исляма само защото родителите 
му са били мюсюлмани, той е израс-
нал и е бил възпитан в мюсюлманска 
среда и т. н. Бог приема такава вяра; 
3) вяра, крепяща се върху научни ос-
нования, проявяваща се като твърда 
и съзнателна увереност на човека в 
онова, в което той вярва; 4) вяра на 
Божиите приятели, които са позна-
ли Бога . И ако свети Константин и 
свети Ахмед като мюсюлмани са били 
най-вероятно от „втората степен“, 
то свети Абу безусловно принадле-
жал към третата. 

Роден в град Багдад, който неотколе 
бил столица на Халифата, този бла-
городен арабин принадлежал към съ-
словието на свободните, бил искрено 
вярващ мюсюлманин и – както разказ-

ва житието му – бил „превъзходен по-
знавач на мохамеданските книги“. Той 
живял през VIII век, т.е. триста години 
преди свети Константин Агарянин. 

Абу бил вещ изготвител на благовон-
ни масла. В житието му не се съобща-
ва какво точно го накарало към 775 г. 
да посети далечна Грузия (Тбилиския 
емират), която по онова време влиза-
ла в състава на Халифата, заедно с 
наскоро освободения управник Картли 
Нерсес, в качеството на негов при-
дружител. Най-вероятно това пъте-
шествие било порив на младостта 
му. То станало навярно в годините на 
един от първите халифи на неотдавна 

дошлата на власт династия на Аба-

сидите – халиф ал-Махди (775-785 г.): 

време, известно с гоненията против 

манихеите. Като цяло трябва да се 

каже, че краят на VIII век – времето, ко-

гато живял св. Абу – бил златният век 

на Арабския Халифат и на разцвета на 

арабската литература. Щом стигна-

ли в Грузия (разказва житиеписецът), 

Абу, все още мюсюлманин, „заслужил 

любовта и почитта на целия тамо-

шен народ“. Явно младият арабин бил 

човек с научно мислене. „Не търпейки 

стоенето без работа – както казва 

житието – той овладял грузинския 

език и пристъпил към добросъвестно 

и основно изучаване на Стария и Новия 

Завет и на християнството въобще. 
Посещавал богослуженията, вниквал 
в техния смисъл. Беседвал с образо-
ваните християни. Всичко това по-
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степенно го довело дотам, че у него 
съзряло решението да приеме христи-
янството като единствената истин-
ска религия. За нас е особено важно 
това, че в обръщането му участвуват 
и сърцето, и разумът. 

Тук не може да не си припомним при-
елия преди няколко години кръщение 
имам Ак-Бекет – известен в Ка-
захстан ислямски богослов. Своята 
постъпка той обясни със собствения 
си духовен напредък, твърдейки, че 
вече е твърд в мисълта: единствено 
чрез християнството може да се из-
върши съединяването на Бога с чове-
ка, докато ислямът е по-скоро култу-
ра, отколкото религия. Предполагам, 
че същото осъзнаване на духовната 
теснота на исляма в сравнение с 
християнството е дало тласък и на 
свети Абу да стане християнин. 

До някое време Абу, като св. Ахмед 
Калфа, не явил християнската си вяра. 
По това време се променили политиче-
ските обстоятелства и отново сва-
леният от власт (явно вече от халиф 
ар-Рашид) Нерсес заедно с 300 свои 
приближени напуснал Картли, преми-
нал Осетия и се заселил при хазарите. 
Виждайки, че в Хазарския каганат е в 
безопасност, Абу приел тайнството 
Кръщение. Това станало шест години 
след пристигането му в Тбилиси. Това 
е немалко време. За пореден път то 
свидетелствува, че тази тъй важна 
крачка в религиозния живот Абу пред-
приел напълно съзнателно. 

След като изминало известно време, 
бежанците се отправили към право-
славна Абхазия, владяна тогава от Ви-
зантийската империя. Новообърнали-
ят се християнин прекарвал строг по-
движнически живот. Знае се, че преди 
празника Пасха прекарал в безмълвие и 
пост три месеца. Вестта за необик-
новения спътник на Нерсес бързо се 
разпространила. От него се заинте-
ресувал дори владетелят на Абхазия и 
го повикал при себе си за беседа върху 

християнската вяра, от която и два-

мата останали доволни. Минало време 

и властта в Картли поел Стефан, пле-

менник на Нерсес, комуто след време 

се удало да измоли от халифа позво-

ление чичо му да се върне. Нерсес се 

върнал в Грузия. Преди това обаче вла-

детелят на Абхазия предложил на све-

ти Абу да остане там, като му казал: 

„Ти си бил мюсюлманин и там не ще те 

оставят на мира. Боя се да не би волю- 

неволю да те отвърнат от християн-

ската вяра и да не погубят толкова 

твои трудове“. „Не ме оставяй тук, 

– отвърнал светият – понеже каква 

радост ще имам там, дето няма дори 

опасност да умра за името на Госпо-

да Иисуса Христа? А и защо да скри-

вам истинската светлина, с която 

Христос ме просвети? От смъртта 
никъде не мога да се скрия, пък и не 
се боя от нея“. И заедно с Нерсес све-
тият се върнал в Тбилиси. Три години 
той открито изповядвал Христа. Все-
ки ден след богослужението Абу оти-
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вал в арабските квартали, носейки на 
съплеменниците си светото Благове-
стие. Три години открито изповядвал 
Христа и никой не посмял да му стори 
зло. Противниците му се огранича-
вали със споровете. Ала неприязън-
та към „отстъпника“ у влиятелните 
мюсюлмани неумолимо растяла. Тъй 
продължило до декември 785  г., кога-
то за пръв път задържали светеца и 
го хвърлили в тъмница. Подир няколко 
дни, по ходатайството на управителя 
Стефан, го освободили. Навярно това 
първо затваряне не било свързано с 
напущането на „бащината вяра“ от 
страна на задържания, а с опитите му 
да обърне към християнството други 
мюсюлмани. Както става явно от по-
нататъшните събития, Тбилиският 
кадия първоначално мислел, че Абу е 
роден християнин, който просто про-
вежда противозаконна проповедни-
ческа дейност сред мюсюлманите. В 
противен случай дори ходатайството 
на Стефан не би могло да му издей-
ствува толкова скоро освобождение. 

Но не задълго свети Абу останал на 
свобода. Недоброжелатели донесли на 
кадията, че Абу е роден мюсюлманин 
и вече е преминал в християнството, 
и на това основание изисквали пов-
торното му задържане и „всевъзмож-
ни изтезания“ с цел да го принудят да 
се върне в исляма. Като узнали за тоя 
донос, някои християни своевременно 
се явили при светията и му предло-
жили да се спаси с бягство, на което 

той спокойно отвърнал: – Готов съм 
за Христа да ида не само на мъки, но и 
на смърт – и с радостно лице излязъл 
на улицата насреща на пратения за 
него от кадията отряд. Завели го при 
кадията, а той го попитал: 

– Какво чувам за тебе, Абу? Говорят, 

че ти, бидейки роден в исляма, си изо-

ставил правата вяра и си прелъстен 

от християните? Вразуми се! Моли се 

тъй, както са те научили твоите ро-

дители-мюсюлмани. 

– Вярно рече: действително се родих 

от мюсюлмани и бях възпитан от свои-

те родители в мюсюлманския закон, 

ала изповядвах тая вяра само докато 

не узнах християнския закон. А когато 

Богу бе угодно да ме въведе в царство-

то на Своя Син и моя Бог, Иисуса Хри-

ста, тогава аз оставих Мохамедовия 

закон, измислен от човеци, и последвах 

истинския Бог, приемайки даруваната 

на християните вяра. Аз съм кръстен 

в нея и се покланям на Христа, без да 

крия, че съм християнин. 

Прославеният в лика на арменската 

църква мъченик Йосиф Двински (пер-

сиец по произход, до кръщението но-

сил името Абу Бакр, пребит до смърт 

в 1170 г.) на сходния укор за това, че е 

оставил родната вяра, отговорил със 

забележителните думи: „Не съм се 
отклонявал от пътя и не съм оставял 
родната вяра, но напротив, избавих 
се от заблудата и намерих родната 
вяра, от която бях лишен“. Без съм-
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нение, св. Абу бил движен от същото 
чувство и съзнание. Нататък всичко 
върви по известното предначерта-
ние: кадията го примамва с щедро 
парично възнаграждение и добри въз-
можности за кариера, но светият 
ги отхвърля, оковават го в пранги и 
повторно го хвърлят в тъмница. По 
протежение на целия път на своето 
мъченичество св. Абу явил удивите-
лен пример на дълбока църковност, 
на величайшо по благоговението си 
смирение пред Църквата Божия. След 
като се озовал в тъмницата, блаже-
ният мъченик при първата появила се 
възможност чрез приятелите си на 
свобода продал имотите си и с полу-
чените пари прехранвал своите глад-
ни и бедни съкилийници, като сам не-
престанно пребъдвал в пост. С част 
от парите помолил да купят тамян и 
свещи и да ги раздадат по църквите 
с молба да се молят за него. В деня 
на смъртната присъда светецът по-
молил да се причасти и в третия час 
на деня (9 ч. сутринта) го навестил 
свещеник, който го причастил. 

Миговете отлитат… Неминуемо при-

ближава часът на подвига. Ето, идват 

за Абу, оковават го във вериги, за да 

го отведат на смърт. Светецът се 

обърнал към християните, които били 

с него, и попросил молитвите им. 

Ето го – влачат го окован из града. 

От двете страни на пътя му излиза-

ли християни, които го съпровождали 

и мнозина от тях не можели да удър-
жат сълзите си. Този другородец за-
ради Христа се решава на постъпка, 
за каквато у много от тях, родените 
в християнство, не достига нито 
воля, нито любов. 

Един дълбоко вярващ грузинец, с кого-
то беседвах за подвига на светеца, 
направи следното сравнение: „Това е 
все едно днес, пред очите на свет-
ската и потънала в грехове Москва да 
приеме смърт за Христа чеченец“… 

Като видял сълзите им, Абу взел да ги 
утешава: 

– Не плачете за мене, но се радвай-
те, понеже отивам при моя Господ. 
Помолете се за мене и мирът Господен 
да бъде с вас. 

* * *

Ето го вече пред кадията. Седейки, 
той го попитал за сетен път: 

– Е, какво реши? 

– Аз съм християнин и се надявам да 
остана такъв навеки. 

– Значи не си изоставил още глупост-
та и безумието си? 

–  Ако бях невежа и безумец, не бих се 
удостоил да стана християнин. 

–  Нима не разбираш, че тези думи ще 
ти навлекат обвинение? 

–  Дори да умра, вярвам, че ще живея 
с Христа. А ти не се бави, но изпълни 
волята си. 
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– Каква е сладостта, която получаваш 
от Христа, че и живота си не жалиш? 

– Ако желаеш да узнаеш тая сладост, 
повярвай в Христа и се кръсти. 

От тези думи кадията изпаднал в яр-
ост и заповядал да изведат Абу и да 
му отсекат главата. Извели светеца 
на двора. Дръвникът е поставен, па-
лачът – готов. Свалили веригите от 
окованика. С позволението на палача 
светецът се помолил кратко и благо-
дарил на Св. Троица, след което сам 
турил глава на дръвника, слагайки ръ-
цете си зад гърба. Палачът замахнал 
с ръка, мечът проблеснал и се спуснал; 
светецът го усетил, как силно се удря 
в шията му и спира – палачът ударил с 
тъпата страна с надеждата, че стра-
хът ще накара светеца да се отрече 
от Христа. Мъченикът мълчал. Още 
веднъж се спуснал мечът, отново с тъ-
пата страна. Това станало и трети 
път. Накрая, за четвърти път, палачът 
ударил с острието… 6 януари 786 г. 

След убийството тялото на свете-
ца било откарано с надеждна охрана 
на градското гробище, където било 
изгорено. На никого от християните 
не позволили да присъствува. По този 
начин мюсюлманските власти се опи-
тали да попречат на по-сетнешното 
прославяне на Абу като светец и на 
почитането на честните му мощи. Но 
въпреки забраната, към мястото на 
изгарянето се устремили множество 
християни и – нещо любопитно – пър-
ви там дошли старци и деца. После 
примера им последвали и останалите. 

„Щом свърши денят, в който светецът 
биде посечен с меч, и настъпи първият 
час на нощта, над мястото, където бе 
изгорено тялото на Христовия мъче-
ник, се яви звезда, сияеща като канди-
ло. Тя остана в небето до третия час 
на нощта и по-дълго. В първата нощ 
тази звезда излъчваше сияние, подоб-
но на блясъка на мълния. Сам кадията 
и целият народ – християни и мюсюл-
мани – видяха Божието знамение със 
собствените си очи, а някои от слуги-
те на кадията дори ходиха на място-
то, за да погледат необикновеното 
сияние. Струваше им се, че там, на 
земята е поставена запалена свещ. 
Но щом се доближиха, видяха сияещо 
тяло, подобно на звезда, висящо във 
въздуха, и не можеха да се прибли-
жат към мястото, бидейки обзети 
от страх“ – това е свидетелството 
на съвременника на светеца, Иоан 
Сабанидзе, който съставил житието 
му. По-късно на мястото, където било 
изгорено тялото на мъченика, издиг-
нали малка църква, но след идването 
на съветската власт, в 1939 г., църк-
вицата била унищожена. Милиони го-
нени православни християни споде-
лили участта на светеца. Повече от 
половин век светото място остана-
ло запуснато, докато неотдавна, по 
Божия милост, не започнало възста-
новяването на тая църквица… 

Днес св. Абу се почита за небесен по-
кровител на град Тбилиси (столицата 
на Грузия, б. пр.) 

Свети новомъчениче Абу, моли Бога 
за нас!
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Свети Авраамий 
Български1

Свети Авраамий е един от 13-те до-
монголски светии на Руската Църква, 
канонизирани много преди Събора от 
1547 г., което показва колко важен е бил 
неговият подвиг за нашата Църква. 

Сведенията за неговия живот са твърде 
оскъдни. Няколко думи на летописеца  – и 
това е всичко, с което разполагаме.  

Св. Авраамий е живял в края на ХII – на-
чалото на ХIII век. Произхождал от вол-
жските българи. Бил богат търговец. 
Ходел по своя работа във Византия и 
най-често в Русия, където, изглежда, 
се запознал с християнството. 

Не е известно точно при какви обстоя-
телства е станало неговото обръща-
не. Както изглежда, известно време 
след обръщането си Авраамий живял 
в Русия и, както показват обстоятел-
ствата около неговата кончина, той 
бил по-известен на духовенството във 
Владимир и дори на самия княз. 

Той не само лично изповядвал, но, как-
то се изтъква в житието, и пропо-
вядвал християнството на своите 
сънародници. За разлика от св. Ахмед 
и св. Абу, Авраамий не преминава през 
периода на тайното християнство. 
Той не оставя своята професия, а я 
използва, за да проповядва Словото 
Божие; така че всяко негово търгов-
ско пътуване е и мисионерско. 

1 www.pravoslavie.ru. 

През 1229 г. Авраамий пребивава по 
работа в главния град на волжските 
българи, Велики Болгар, намиращ се 
на река Волга. Със своите християн-
ски проповеди той очевидно привлякъл 
вниманието към себе си. Като узнали, 
че не е руснак, и следователно не се 
намира под защитата на Суздалския 
княз, го арестували. Много и дълго го 
увещавали. Много по-дълго и много по-
вече, отколкото всички други подвиж-
ници, за които се разказва тук. Но, как-
то се казва в летописите, светият 
мъченик „проклел Мохамед и българ-
ската вяра”, за което бил обесен надо-
лу с главата, а след това обезглавен. 

Руските търговци, дошли със св. Авра-
амий по търговия, взели тялото му и го 
погребали в християнското гробище. 
Много скоро на гроба започнали да ста-
ват знамения, които довели до почит 
към светията. След по-малко от годи-
на, на 9 март 1230 г., неговите мощи 
били пренесени във Владимир. Великият 
княз със семейството си, епископът с 
духовенството и целият народ излезли 
да ги посрещнат. Честните мощи на 
светия Христов мъченик били положе-
ни в Успенския манастир, където почи-
ват и до ден-днешен. 

В 1547 г. било утвърдено общоцър-
ковното празнуване на паметта на 
св. Авраамий. 

http://www.pravoslavie.ru
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Светите мъченици 
за исляма 

Прославените от Църквата новомъ-
ченици, „пострадали от агаряните”, 
стоят малко встрани от другите мъ-
ченици, древни и нови. Те не са били из-
мъчвани от езичинците, както мъчени-
ците от първите векове, нито от ате-
истите, както в случая с достохвалния 
сонм на руските новомъченици. Били 
избивани от монотеистите. И това за 
пореден път напомня, че същността 
на свидетелствата на християнския 
мъченик не е възвестяване на еднобо-
жието, а изповядване на Христос, ис-
тинен Бог и истинен Човек. 

В болшинството от случаите (около 
90 %) тези светии са или обърнали 
се, или върнали се от исляма (тоест 
някога преди това отрекли се от 
Христос) хора. Те непосредствено, 
от собствен опит познавали, някои 
от дълги години, а други още от дет-
ство, веручението и религиозната 
практика на исляма. Толкова по-важно 
и значимо за нас е тяхното мнение за 
тази религиозна традиция. 

В устата на тези мъченици намираме 
най-суровите, най-безпощадни думи по 
адрес на исляма, на неговия пророк и 
задгробната участ на мюсюлманите. 
Тяхната присъда над религията на по-
лумесеца, изразена с прости и естест-
вени думи и подписана със собствена-
та им кръв, била къде-къде по-страшна 

и безапелационна и от най-суровите 
нападки на православните полемисти. 
Такива неща няма да срещнем нито у 
св. Григорий Палама, позволяващ си да 
се изказва одобрително за някои обре-
ди на мюсюлманите, нито у преп. Йоан 
Дамаскин, търсещ в Корана нещо, кое-
то да е в съгласие с Евангелието, нито 
дори у преп. Максим Грък, който, въпре-
ки своето непримиримо отношение 
към основателя на исляма, допускал, че 
той първоначално е бил воден от добри 
(именно от религиозна гледна точка!) 
подбуди. 

Едва ли можем да обясняваме тази 
позиция с интерполациите на съста-
вителите на житията. Само такава 
е можела да бъде позицията на мъ-
чениците: защото, ако можеш да се 
спасиш и да бъдеш благочестив мю-
сюлманин, то тогава техният подвиг 
е нищо, той в такъв случай се лишава 
от всякакъв смисъл. 

При всичко това у тези светии не е 
имало и сянка от ненавист лично към 
онези мюсюлмани, които са се оказва-
ли техни мъчители. „Скърбя за вас, ако 
не разбирате това” – казал на своите 
мъчители свещеномъченик Дамаскин 
(16/29 януари), след като изповядал 
Христос. „Съветвам и вас да излезе-
те от непроницаемата тъмнина на 
вашата лъжлива вяра в Мохамед и да 
повядвате в истинската светлина 
на Иисус Христос” – призовавал пре-
подобномъченик Макарий Нови (6/19 
окт.) своите палачи. „Какво искаш от 
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мен, старче?” – попитал везирът св. 
Киприан Нови (5/18 юли); 

– „Твоето спасение.” – отговорил све-
тията – „Остави заблудата, отречи 
се от измамника Мохамед, повярвай 
в Изкупителя на човешкия род Иисус 
Христос и, като се кръстиш със св. 
Кръщение, ще получиш вечен живот”. 
На свой ред преподобномъченик Ила-
рион (20 септ./3 окт.), обръщайки се 
към осиновилия го съдия, го увещавал 
така: „Много благодеяния съм получил 
от теб, включително и това, че си ме 
направил свой син и приближен на дво-
реца. Не желаейки да оставам небла-
годарен за твоите милости, те умоля-
вам: послушай моя съвет, да отидем в 
Русия, където ти ще приемеш христи-
янската вяра и ще спасиш душата си, 
а аз неотлъчно ще пребивавам с теб и 
ще ти служа като на баща до самата 
ти смърт. Не намирам благодарност, 
по-голяма от тази, нито такава, коя-
то би я превъзхождала”. 

* * *

Често се случва да слушам дори от 
православни християни странното 
мнение, че уж Божият промисъл е 
действал чрез Мохамед върху араби-
те, защото само в такава форма е 
било възможно да им бъде преподаде-
но знание за единобожието. 

Неправотата на това положение е 
очевидна, защото не може да има на-
род, за който по природа да е затво-

рена възможността за възприема-
не на Христовата проповед. Поради 
това сред почитаните от Църквата 
светии, още през V и VI век, имаме 
и араби (например, преп. Юлиан Сле-
пец). Нещо повече, иска ми се да ци-
тирам думите на същите мъченици 
относно това мнение. 

Когато халифът казал: „Как се осмеля-
вате да произнасяте хулни думи про-
тив великия Мохамед... и да го хулите 
поради вашето безумие? Нали той е 
обърнал цяла Персия и Арабия от по-
клонението на огъня и ги е привел към 
еднобожието”, св. Давид Аргветски 
отговорил: „Въпреки че Мохамед ви е 
отвърнал от служенето на огъня, той 
все пак не ви е привел към истинното 
богопознание, и поради това не е мо-
гъл да ви даде спасение. Той е подобен 
на кораб, който, макар и да не е потъ-
нал в средата на морето, е потънал в 
морските вълни близо до брега. Каква 
полза от кораба, който не е успял да 
стигне до брега? Каквото се е случи-
ло с него, това ще се случи и с вас”. 

 Превод:Петко Хинов

Татяна Филева
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Cв. Варвар 
(бивш разбойник)1

Сведенията за този светец са тол-
кова малко, че не се знае дори истин-
ското му име2. Той се родил в края на 
VIII в. и живял през първата половина 
на IX в. По произход бил вероятно ара-
бин, роден и възпитан в мюсюлманско 
семейство.

От светите Константин, Ахмед и 
Абу го отличава едно много важно 
обстоятелство: той бил войник от 
мюсюлманската армия, участвал в 
похода срещу Никопол по времето на 

Михаил II (820-829), воювал с христия-

ните и убивал християни.

Тук трябва да напомним, че за мюсюл-

маните (и особено за мюсюлманите 

от онази епоха) една такава война 

не е просто война и един такъв воин 

не е просто воин. Смъртта по време 

на джихад е, според точното опреде-

ление на Мец, «единственото тайн-

ство на исляма», даващо на мюсюлма-

нина гарантиран достъп до рая. Рели-

гиозният плам на тези воини бил мно-

го силен, и ако мюсюлманската вяра 

на св. Варвар и да не е била толкова 
рационално и богословски осмисле-
на и вкоренена като мюсюлманската 
вяра на св. Абу, то по своя плам тя ни 
най-малко не й е отстъпвала, а най-
вероятно я е и превъзхождала – както 
и мюсюлманския период от живота 

на св.  Константин и св. Ахмед, чий-
то ислям е бил по-скоро следствие на 
традицията. За да се обърне един та-
къв „воин на исляма“, е трябвало да се 
случи наистина нещо необикновено...

Във връзка с това на ум ми идва слу-
чай, за който съм чувал от познат 
свещеник, с един стар мюсюлманин. 
Този мюсюлманин бил много ревнос-
тен и през целия си живот се отна-
сял враждебно към Православието. 
Бидейки влиятелна личност в мест-
ните органи на властта по съветско 
време той използвал всеки повод, за 
да направи пакост на Църквата. И 
ето че през 90-те години на миналия 
век, вече стар и страдащ от болест, 
от която не му било съдено да се изле-
кува, той изявил съзнателно желание 
да приеме св. кръщение. Тъкмо моят 
познат извършил над него това тайн-
ство. Старецът напълно съзнателно 
се покаял за греховете си, отрекъл се 
от исляма по чина „присъединяване на 
мохамедани“ и приел православно кръ-
щение. Скоро след това починал. Как-
во го е подтикнало към тази толкова 
неочаквана крачка, си остава загад-
ка. Той не казал това на свещеника. 
Синовете му, не по-малко ревностни 
мюсюлмани от него, макар и с явно 
недоволство, но все пак не се осме-
лили да нарушат последната воля на 
своя баща и позволили той да бъде 
погребан по християнски. Този случай 
ми дойде на ум именно като пример за 
това, че обръщането към Бога е ви-
наги тайнство, таинство на две лич-
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ности – човека и Бога, и тук не може 
да има трети, който да отгатне или 
да разбере изцяло причината за това 
събитие...

Засега обаче до обръщането на св. 
Варвар било все още далеч. Край 
Драгомест мюсюлманската армия 
претърпяла поражение, мнозина заги-
нали. Св. Варвар избягнал смъртта, 
като се скрил в едно лозе. Изглежда, 
че когато решил да излезе от скри-
валището си, отстъпващата армия 
вече се била оттеглила много далеч. 
Той останал сам на вражеска тери-
тория и се заел с това, което него-
вите съвременници наричали „разбой-

ничество“, а ние днес бихме нарекли 

„партизанска война“.

Местейки се от едно място на друго, 

той граби и убива самотни пътници 

християни, като не влиза в контакт 

с нито един местен жител и теро-

ризира цялата околност. Тъй продъл-

жава известно време. Това, че фана-

тичният му плам ни най-малко не бил 

изгаснал, показва събитието, което в 

крайна сметка послужило и за негово-

то обръщане. Докато е на етолийска 

земя, Варвар влиза в един от храмо-

вете, възнамерявайки да убие свеще-

ника.

Служи се литургия. Служи свещеник 

на име Йоан, родом от Никопол. Вар-

вар чака края на службата. На пръв 
поглед – какво сходство със случая 
със св. Ахмед! Но външното сходство 

само още по-силно подчертава въ-
трешната разлика между тези двама 
мюсюлмани, присъстващи на христи-
янска литургия. Техните психологични 
състояния в този момент са диаме-
трално противоположни, целите им 
са различни. Ахмед – високопоставен 
чиновник в държава, в която христи-
янството е „покровителствана рели-
гия“ – влиза в храма, и то не в кой да е, 
а в най-главния, където служи самият 
патриарх, за да задоволи любопит-
ството си, докато Варвар, този са-

мотен воин на Аллах в дълбокия тил 

на врага, с безизходната омраза на 

натикан в ъгъла звяр прониква в сел-

ския храм, за да убие свещеника. Но и 

в единия, и в другия случай се случва 

чудо: и на двамата за миг се открива 

духовната същност на литургията. 

И това, че и двамата намират сили 

да признаят чудото като чудо, ги ха-

рактеризира като хора, които са пре-

ди всичко честни пред Бога...

Но да се върнем към житието. Служи 

се литургия. Варвар очаква края на 

службата, за да извърши без свиде-

тели своя замисъл. И изведнъж вижда 

ангели, съслужещи с целия блясък на 

своето величие на Божия йерей, кого-
то той възнамерява да убие. Изпъл-
нен с изумление и страх, разбойни-
кът пада на колене и, дочаквайки края 
на богослужението, се покайва пред 
свещеника и моли да бъде удостоен 
с тайнството кръщение. Отец Йоан 
изпълнява неговата молба.
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Ставайки християнин, светецът се 
усамотява в планините и прекарва в 
усамотение няколко години, отдавай-
ки се на пост и молитва и избягвайки 
да общува с местните жители. Из-
между светците, бивши мюсюлма-
ни, няма вероятно нито един, който 
през дохристиянския си живот да е 
съгрешил срещу християните тол-
кова, колкото св. Варвар. Но сред тях 
няма и нито един, който да се сравни 
с него като величие на покайния под-
виг. Като епитимия светецът приема 
вериги върху шията, ръцете и краката 
си. „В този вид той живее в планините 
сред подвизи на покаяние, хранейки се 
с растения, търпейки зной и мраз сред 
всякакви опасности, вървейки или пъл-
зейки като животно на четири крака“. 
Както и апостол Павел, тъгувал годи-
ни наред за участието си в убийство-
то на св. първомъченик Стефан, св. 
Варвар, струва ми се, е съжалявал не 
по-малко за кръвта, пролята от него.

По времето на тези толкова вели-
ки подвизи у светеца се повече се 
разпалвало желанието да изповяда 
Христос не само с живота си, но и 
със смъртта си. Но как да го напра-
ви в онези условия? Та нали Варвар е 
единственият от споменатите тук 
светци, бивши мюсюлмани, който не 
е бил принуден да свидетелства за 
вярата си пред мюсюлмански съд. Той 
е живял сред християни. И въпреки 
това обстоятелствата на смъртта 

на св. Варвар по странен начин показ-
ват, че желанието му да пролее кръв-
та си за Христос е било чуто...

Веднъж късно привечер никополски 
ловци, които били спрели за нощувка, 
взели по погрешка за див звяр пълзя-
щия на четири крака във високата 
трева светец и го застреляли с лъ-
кове. Светецът абсолютно мирно и 
спокойно приема смъртта. Той про-
щава неволните си убийци, които оп-
лакват грешката си.

Впоследствие мощите на св. Варвар 
били пренесени в храма и след извест-
но време започнали да точат обилно 
благовонно миро, което извършвало 
многобройни изцеления. Мъничката 
дъщеря на автора на житието, Кон-
стантин Акрополит, била излекувана 
от тежка болест чрез помазване с 
миро от св. Варвар. От благодарност 
Константин написал своето „Слово 
за св. Варвар“. Днес мощите на све-
теца почиват в обителта на плани-
ната Келия в Северна Гърция. 
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Св. св. Петър 
и Стефан Казански3

Cветите Петър и Стефан са в кален-
дара заедно, в един ден, въпреки че не 
се знае дори познавали ли са се при-
живе. Те били казански татари, и два-
мата приели кръщение през 1552 г., 
след превземането на Казан от Иван 

Грозни. Мюсюлманските им имена, 

също както и името на мъченика Кон-

стантин, не са стигнали до нас.

Преди всичко трябва да кажем какво е 

представлявало Казанското ханство, 

съотнесено с Русия. През почти всич-

ките двеста години на своето съ-

ществуване то извършвало редовни 

набези срещу руските земи, подла-

гайки ги на грабеж и опустошение. 

Не му оставали длъжни и руснаците, 

които не толкова редовно, но също 

от време на време опустошавали 

територията на ханството. Няколко 

пъти превземали Казан, градът мина-

вал под контрола на Москва, но все-

ки път това не продължавало дълго... 

Нееднократно се извършвали жесто-

ки погроми над руснаците. Масовите 

грабежи и убийства на руските тър-

говци, които посещавали ежегодния 

казански панаир, станали през XV в. 
толкова обичайно нещо, че Василий 
II бил принуден със специален указ да 
забрани на руските търговци да го 

посещават, което послужило като 
причина за появата на прочутия впо-
следствие панаир в Нижни Новгород.

Какво именно се вършело по време на 
набезите, се вижда добре от разка-
за на казанския летописец: „...и изга-
ряха великите честни манастири, а 
светите църкви оскверняваха с при-

съствието си, лягайки да спят в тях; 

трошейки с брадви честните свети 

икони, ги предаваха на всеизяжда-

щия огън, а светите служебни съдо-

ве превръщаха в проста посуда... и 

си шиеха дрехи от свещеническите 

одеяния, и се гавреха с монасите, 

безчестейки ангелския образ: сла-

гаха горещи въглени в сандалите им 

и, нахлузвайки въжета на вратовете 

им, ги караха да скачат и да играят 

като опитомени зверове; и съблича-

ха от младите хубави иноци чест-

ните им одежди и ги обличаха в мир-

ски дрехи, а след това ги продаваха 

като обикновени юноши в далечните 

варварски земи, и разстригваха мла-

дите монахини, и ги насилваха и ги 

взимаха за жени, а над мирските де-

войки пред очите на техните бащи 

и майки вършеха престъпни блудни 

дела, също и над жените пред очите 

на мъжете им, също и над старите 

жени... невъзможно е да се изброят 

подробно всичките им престъпле-

ния, защото всичко това съм виждал 
с очите си и знам какво пиша в туй 
горчиво повествование.
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Православните християни бяха от-

веждани всеки ден в плен от казан-

ските сарацини и черемиси; на стар-

ците, негодни за работа, те избож-

даха очите, отрязваха ушите, носа 

и устните и изваждаха зъбите, и в 

този вид ги захвърляха, едва дишащи; 

на други отрязваха ръцете и нозете и 

тези люде се въргаляха като бездуш-

ни камъни на земята и след не много 

време умираха... А ето какво правеха 

с незлобливите младенци: когато те, 

смеейки се и играейки, протягаха лю-

бовно към тях ръцете си, тези окаяни 

кръвопийци, хващайки ги за гърлото, 

ги душаха, и хващайки ги за нозете, 

ги  разбиваха о камък или о стена, и, 

пронизвайки ги с копия, ги вдигаха във 

въздуха... 

Докарвайки у дома в Казан руски плен-

ници, мъже и жени, те ги съблазня-

ваха и ги принуждаваха да приемат 

мюсюлманската вяра. И мнозина не-

разумници – уви! – се съблазняваха... 

страхувайки се от мъчения и продаж-

ба в робство. Онези, които не иска-

ха да приемат тяхната вяра, биваха 

убивани; други пък бяха връзвани и 

продавани на пазара на чуждоземни 

търговци... Защото казанците се 

страхуваха да държат руснаците от 

мъжки пол, които оставаха непомоха-

менданчени, в голямо количество как-

то в Казан, тъй и в цялата Казанска 

област...“ 4.

Това състояние на перманентна вой-

на с християните, стигащо поради 

фактическата моноконфесионалност 

на държавата до почти генетична 

омраза, не е било характерно нито за 
Арабския Халифат, където христия-
ните съставлявали едва ли не по-го-
лямата част от населението, нито 
дори за по-суровата към зимиите 
(друговерските поданици) Османска 
империя.

И трябва да се има предвид, че дори 
и да не са вземали участие в подобни 
набези, героите на нашето повест-
вование безусловно са били навикна-
ли да живеят сред тези реалности, 
което съществено ги различава от 
останалите описани от нас светци.

Казанците били твърде своенравен на-
род. Така например, през 1550 г. те по 
своя инициатива предали собствения 
си мюфтия на войводата на Свияжск 
като непокорен на московския цар, и 
мюфтията бил екзекутиран. „Крим-
ският“ хан Сахиб-Гирей бил изгонван на 
два пъти от казанците и пак два пъти 
с техни усилия напускал Казан и алтер-
нативният „московски“ хан Ших-Али.

От време на време на страната на 
руския цар преминавали недоволните 
от нещо у дома казанци, заселвайки се 
със стотици и хиляди върху руските 
земи. Твърде много от тях или от де-
цата им приемали кръщение. Подобни 
неща се случвали и с висши предста-
вители на казанската аристокрация. 
Тъй, през 1505 г. християнството 
приел Худай-Кул, брат на казанския 
хан Алехам, който получил в св. кръ-
щение името Петър. Докато бил в 
руски плен, кръщение приел и послед-
ният представител на династията 
Гиреевци – Утемъш-Гирей, под името 
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Александър. И най-сетне през 1553 г. 
в Москва изповядал вярата в Христа 
Бога последният хан на Казанската 

орда – Едигер-Мохамед, наречен в св. 

кръщение Симеон.

След превземането на Казан тата-

рите се кръщавали с цели семейства, 

както по времето, когато царят бил 

в града, така и след това. Така че на-

шите светци имали все пак пред очи-

те си някои примери, и били далеч не 

единствените покръстени татари.

Св. Cтефан. Сред всички описани 

по-горе той изпъква с възрастта, на 

която приел Христос – той станал 

християнин на стари години, което 

само по себе си е учудващо, защото 

на тази възраст човек обикновено 

има отдавна формирани убеждения и 

не е склонен да ги променя из основи.

Стефан страдал от парализа на кра-

ката в течение на 20 години. Това е 

срок, след изминаването на който чо-

век вече престава да се надява и свик-

ва със своя недъг. Но Стефан така и 

не свикнал с него. Виждайки живота на 

своите познати, преминали по време 

на обсадата и след превземането на 

града към християнството, той дал 

обет, че ако бъде изцерен в църква, ще 

стане християнин. И след като полу-

чил изцерение, отишъл при пристиг-

налия от Москва в Казан протойерей 

Тимотей с молба за кръщение.

– Внимавай, твоите сънародници 

ще се стараят да те откъснат от 
Христовата вяра – предупредил го 
свещеникът.

– Няма да успеят – отговорил старе-
цът

И приел кръщение. Между другото, 
това съвсем не е някаква естест-
вена последица от чудото. И у нас в 
областите, където преобладаващо-
то население е мюсюлманско, и дори, 

както са ми разказвали очевидци, в 

самата Турция и в други мюсюлман-

ски държави е доста често явление 

в храмовете да идват последовате-

ли на Мохамед, за да получат изце-

рение от недъзите си или за да се 

избавят от демони. Но след като по-

лучат желаното, те съвсем не смя-

тат за необходимо да преминат към 

християнството, рискувайки с това 

живота или материалното си поло-

жение. Постъпката на св. Стефан 

говори за него като за човек честен 

и благодарен.

Горе-долу по същото време приема св. 

кръщение и Петър. Обстоятелства-

та на обръщането му са неизвестни. 

Едно може да се каже със сигурност: 

той не е приел християнството само 

от страх пред смъртта или от жела-

ние да запази имуществото си. Как-

то показал подвигът, който увенчал в 

края на краищата неговия живот, да 

бъде с Христос било за него по-важно 

и от едното, и от другото.

Три години след тяхното обръщане 

в града най-после пристига първият 

епископ – прочутият светител Гурий 

Казански, известен с усилията си да 
укрепи и да разпространи Христова-
та вяра сред татарите.
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Фанатичните роднини, познатите и 
непознатите, останали в исляма, ма-
кар и да нямали засега възможност 
да направят това, което искали, не 
криели отношението си към „вероот-
стъпниците“ и тежката атмосфера 
на отчужденост, в която и двамата 
наши светци живеели през всички 

тези години, не е могла да не бъде 

тежко бреме за тях. Положението им 

било сходно с положението на първи-

те християни, които трябвало да бъ-

дат всекидневно и ежечасно готови 

да засвидетелстват своята вяра и 

вярност към Христос със собствена-

та си смърт. С онази разлика, че съ-

народниците им гледали на тях като 

на предатели.

След извеждането на руските войски 

от Казан избухнало въстание – едно 

от онези, за които впоследствие княз 

Курбски осъждал казанската полити-

ка на  Иван Грозни. Назначеният за на-

местник хан Ших-Али избягал в Сви-

яжск, а мнозина руснаци, останали в 

града, били избити.

Нашите светци много добре, може би 

дори по-добре от всички други описа-

ни от нас мъченици, разбирали как-

во точно ги очаква. Те без съмнение 

помнели добре как през последната 
година на казанската независимост 
в града било извършено масово кла-
не на пленените руски воини, на брой 
около 3 хиляди. На предложението да 
приемат исляма и да запазят с това 

своя живот всички те отговорили 
с отказ. Не отстъпил никой. И след 
продължителни мъчения всички били 
убити, като „едни изгориха, други 
свариха в котли, трети набиха на кол, 
някои разсякоха на части и режеха 
техните тела, на някои пък... одраха 
кожата от главата до пояса“5.

Имайки възможност да избяга, св. 
Стефан взел решение да остане в 
града, и заради твърдостта му в 
християнската вяра бил разсечен на 
части, тялото му било разхвърляно, а 
домът разграбен.

По-дълъг път изминал св. Петър. След 
заминаването на руснаците родни-
ните му го взели в своя дом: баща-
та и майката, братята и сестрите, 
далечните роднини, приятелите, по-
знатите – всички се опитвали да го 
склонят да се отрече от християн-
ството. При това те го наричали със 
старото му мюсюлманско име, на кое-
то светият мъченик отговарял:

– В светото кръщение ми е дадено 
името Петър, а не онова, с което вие 
ме наричате.

Виждайки неговата непреклонност, 
семейството го предава на мъчите-
лите. Това може би ще ни се стори 
странно, но всъщност е достатъч-
но обичайна и напълно предсказуема 
постъпка на едно мюсюлманско се-
мейство при подобен случай. Един съ-
временен арабин-християнин описва 
тъй мерките, предприемани от се-
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мейството спрямо новопокръстения: 
„В началото говорят с него приятел-
ски, молят го да не позори с измяната 
си името на рода, което би повлякло 
икономически последици. Ако членът 
на семейството не се вслушва, за-
почват да го заплашват... или да го 
бият... И ако всичко това не помага, 
случва се, че собственото му семей-
ство го обвинява в кражба или в мо-
рално падение, за да го изпрати в за-
твора и с това да покаже, че достой-
ното семейство е скъсало всичките 
си връзки с този „покварен“ човек, 
който отрича Аллаха и е станал „без-
божник“. Известни са случаи, когато 
неграмотните родители в своя гняв 
и ярост са се опитвали дори да убият 
своите повярвали в Христа деца... Те 
мразят собствената си плът и кръв, 
за да имат благословението на Ал-
лаха и да не излязат от единството 
на ислямското общество. Тъкмо ро-
дът е онзи орган в исляма, който най-
ревностно пази Корана и тъкмо той 
става най-голямото препятствие за 
всеки мюсюлманин, който е решил да 
стане християнин“6.

Изтезанията, на които е подложен 
светецът, продължават няколко дни, 
но до самата си смърт, сред най-жес-
токи мъчения, той не престава да 
повтаря едно и също:

– Аз съм християнин.

Така той умрял от мъченията и бил по-
гребан в Казан на мястото, където се 
намирала древната църква „Възкресе-

ние Христово, що е на Житното тържи-
ще“ – една от първите църкви, построе-
ни веднага след превземането на Казан.

Скоро започнало местното почитане 
на св. св. Петър и Стефан сред казан-
ските християни. През 1592 св. Хер-
моген Казански измолва от патриарх 
Иов позволение да внесе имената им 
във всекидневния синодик. С времето 
почитането им става общоцърковно.

Бележки

1 Основните сведения са взети от: Архиеп. Сер-

гий (Спасский). Полный месяцеслов Востока. Т.III. 

Паметта на светеца се чества на 6/19 май. Св. 

Димитрий Ростовски дава малко по-различна 

версия на житието на св. Варвар, започваща от 

момента на обръщането му и пропускаща пре-

дисторията на това събитие. От своя страна 

аз, както и о. Йоан Майендорф, следвам най-древ-

ното изложение, принадлежащо на Константин 

Акрополит.

2 Негово високопреосвещенство Сергий изказва 

предположението, че в св. кръщение той е полу-

чил името Тарасий.

3 Основните сведения са почерпени от: Жития 

русских святых, Т. I. Паметта на светеца се по-

чита на 24 март/6 април.

4 Казанская история // Памятники литературы 

Древней Руси. Сер. XVI в. Москва, 1985, с. 367-371.

5 Пак там, с. 437.

6 Абд-эль-Маши. Почему мусульманину трудно 

стать христианином? Корнталь, 1984, с. 22, 24.
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Личността и учението на св. Григорий Палама, архиепископ на град Солун, 
през последните години привлякоха особения интерес не само на православ-

ните богослови, но и на неправославните. Бяха издадени негови неиздавани тек-
стове и видяха свят преводи на негови съчинения на чужди езици. Освен това 
излязоха от печат и множество изследвания и статии върху неговото учение. 
Убедени сме, че бъдещето на православното богословие, поне близкото, ще се 
определя във висока степен от паламитската традиция. 

Настоящата книга, озаглавена „Паламика“, обхваща трудове, посветени 
на личността и учението на св. Григорий Палама. Те са публикувани през по-
следното десетилетие на ХХ в. било като отделни издания, било като статии 
в периодика, понякога и в сборници. Всички те обаче в последно време се из-
черпаха и не са лесно достъпни за онези, които се интересуват от тях. 

В настоящото преиздаване на тези текстове не предприехме прераз-
глеждане на материала, нито осъвременяване на данните в отделните из-
следвания, а се ограничихме до определени поправки на грешки и до съвсем 
малки добавки. Бележките и коментарите са запазени в първоначалния им вид 
и са поставени в края на всяко изследване. В края на книгата е поместена 
обширна библиография, която е базирана на библиографията, приложена към 
монографията „Учението на св. Григорий Палама за обожението на човека“; до-
бавени са обаче и някои по-нови съчинения, които са свързани и с останалите 
текстове в сборника. 

При съставянето на сборника бяха взети под внимание методологически 
критерии, а не хронологически. Определени повторения, които ще забележи 
читателят на тази книга, се дължат на факта, че първоначално всеки един 
от тези текстове представляваше независимо изследване, публикувано са-
мостоятелно.

Г. Мандзаридис, Предговор на книгата
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Смисълът на 

историята до 

въчовечаването
Грехопадението на човека поставя 
началото на трагичен период за него. 
Поначало извор на живота на човека 
е Бог. Посредством грехопадението 
обаче човек се откъсва от Бога и ос-
тава като тънко тръстиково стъб-
ло, отрязано от своя чин и имащо 
като мяра за своето съществувание 
вместо вечността на Бога, самата 
си скъсена дължина. Целият живот 
на човека на земята представлява по 
същността си смърт или поредица 
от предаваеми смърти до края, който 
ще доведе до свършек на неговото 
присъствие на земята1. 
Това ново състояние, в което човек 
навлиза, не произхожда от Бога, а от 
човешката злоупотреба със свобод-
ната воля. Тлението и смъртта като 
елементи на настоящия живот не са 
наказания на Божия гняв, а всъщност 
представляват следствие от отда-
лечаването на човека от неговия Тво-
рец. Бог, според учението на Палама 
и на източните отци, не е наказващ 
Бог, Който въздава на човека, защо-
то е накърнил Неговото величие, а 
любящ Отец, Който търси погина-
лото Си чедо и непрекъснато протя-
га към него Своята помагаща ръка. 

1 Естествени глави, 52. PG 150, 1160A. 

Присъствието на злото в живота на 
човека се дължи на самовластното 
му отдалечаване от Бога и подчине-
нието му на дявола. Последният е дух 
мъртъв, който предава мъртвостта 
си на онези, които го доближават. 
Той обаче не притежава по същност 
мъртвостта, „защото не е същност 
на смъртност“, а я притежава „съ-
бразно отхвърлянето на действител-
ния живот“ (κατ’ ἀποβολὴν τῆς ὄντως 
ζωῆς). Бог е живот, а не е отношение 
със смърт та. Смъртта е липса на жи-
вот, т.е. отсъствие на Бога.
Пръв се е отдалечил от Бога дяволът. 
Впоследствие, по съвета на дявола, 
и човекът се отдалечава от Бога и 
пристъпва към смъртта. „Колкото 
отстъпва от живота, толкова по-
вече се приближава към смъртта“, 
казва за човека св. Василий Велики2. В 
тази светоотеческа линия стои и св. 
Григорий Палама. Той казва следното: 
„Бог не създаде смърт нито за душа-
та, нито за тялото. Нито пък предва-
рително е заповядал умрете, в който 
ден ядете, а е казал ще умрете, в кой-
то ден ядете. И нито е рекъл в земя-
та се върни, а ще се върнеш, като по 
този начин е предрекъл и оставил на 
свобода, като не е възпрепятствал 
това, което ще се случи“3.
Този основополагащ принцип на Пала-
ма и източните отци придава особен 

2 За това, че Бог не е причинител на злото, 7. 
PG 31, 345A.

3 Естествени глави, 51. PG 150, 1157D-1160A.
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тон и на отношението Бог – исто-
рия. Значението на Божията отсъда 
в историята – която Адолф фон Хар-
нак търси и твърди, че не намира в 
светоотеческото учение, не обаче и 
в народното благочестие след Ори-
ген4, – се превръща в прокрустово 
ложе. Доколкото разположението на 
Бога към падналия човек не е разполо-
жение на гняв, както го възприема Ав-
густин Ипонски и традицията на За-
пада, следваща неговото богословие, 
а е разположение за спасение, защо и 
историята на човека да се разпола-
га под отсъдата на светостта, а не 
под милостта на Божията любов? 
Онова, от което човек трябва да се 
бои, според учението на източните 
отци, не е изблик на Божия гняв, а от-
падането на предлаганата от Него 
благодат. Надвисналите наказания за 
престъпниците на божествената воля 
имат педагогична цел и подпомагат 
духовно неразвития човек да избере 
доброто. „Сега се намираме в толкова 
жалко състояние, отбелязва св. Йоан 
Златоуст, че ако не съществуваше 
страхът от геената, не бихме изби-
рали да вършим бързо добро.“ И добавя 
следното: „Ако поне обичахме Христа, 
както трябваше да Го обичаме, бихме 
разбрали, че по-тежко от геената е 
да наскърбиш обичния. Тъй като обаче 
не Го обичаме, ние не познаваме вели-
чината на това наказание. И това е, 
за което най-вече скърбя и оплаквам. 

4 Виж A. Harnack, Dogmenegeschichte, Bd. I, 67. 

И какво не е сътворил Бог, че да не Го 
обичаме?“5

Смисълът на отсъдата за света и 
според четвъртото Евангелие е, че 
„светлината дойде в света и чове-
ците обикнаха повече мрака, неже-
ли светлината“ (Йоан 3:19). Човек 
не бива наказван от Бога, когато се 
покорява на Неговата воля, но се са-
моразрушава, когато не усвоява Него-
вия дар. Бог не направлява историята 
като съдник, а като спасител, Който 
предлага обновление на човеците. 
Нищо в този свят не е следствие от 
Божия гняв, а е плод или дар от Него-
вата любов. 
Падналият човек, като прилага в своя 
контекст условните си критерии за 
различаването на добро от зло, се за-
труднява да разпознае като проявления 
на благо творното Божие провидение 
определени неща, които го притес-
няват. За св. Григорий Палама и за из-
точните отци обаче не съществуват 
неща, които да са зли по същност. Зло 
е противното на Бога действие на съ-
ществуващите самовластни неща. 
„Освен греха нищо в този живот не е 
наистина зло, въпреки че е причинител 
на зло, не е по същността си зло дори 
смъртта.“ Напротив, такива злини 
подпомагат вярващите „да вървят към 
изправяне на греховете, към упражне-
ние, към изпитание, към справяне с те-
гобите на този живот, към поощрение 
за разпален стремеж и постоянно пре-

5 Омилия 5 върху Римляни, 6. PG 60, 430.
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следване на онова оправдаващо осино-
вление и изкупление, към действително 
нов живот и блаженство“6. Иначе цел 
на земния човешки живот след грехопа-
дението е покаянието и възвръщането 
при Бога. 
В действителност дългогодишният 
живот на Адам след грехопадението, 
както и времето, „което всеки от нас 
изживява“, е степен на покаяние, пре-
доставена от Бога, Който Сам не же-
лае смъртта на грешника7. Бог от лю-
бов към човека не го е оставил да поги-
не дори и телесно веднага след грехопа-
дението, а е дал този временен живот, 
„предоставяйки място за покаяние“8. 
Разбира се, св. Григорий Палама, както 
и цялото светоотеческо предание, не 
храни илюзии за най-дълбоките разпо-
ложения и възможности за изправление 
на човека. Доколкото той остава да-
леч от Бога, не е възможно да действа 
Благото, каквато и да е външната фор-
ма на неговите действия. И формално 
достойните действия на падналия чо-
век имат за своя реализация само не-
говото „его“. Поради това какъвто и 
да било негов опит би бил безсилен да 
го възсъедини с Бога. Покаянието, как-
то и богопознанието, което е могъл да 
достигне човек в епохата преди Хрис-
та, е било недостатъчно за неговото 
обновление. Единствено Бог е могъл 
да го спаси. Освен това първоначал-
но Бог избра Своя народ, издигна сред 

6 Омилия 16. PG 151, 213CD.
7 Омилия 22. PG 151, 289A.
8 До монахиня Ксения. PG 150, 1052D.

него пророци и учители и го води чудно 
със Своята сила. Впоследствие Бог му 
даде писан закон, „който подпомага със 
закон, заложен в разумната ни природа 
и с учение, идващо от творението“9 и 
усъвършенства у него очакването за 
есхатологичното спасение. Крайната 
цел в плана на божественото домо-
строителство е изпращането на Бо-
жественото Слово като човек на земя-
та за обновлението и обожението на 
човешкия род.
Като подчертава синергията на чо-
вечеството в движеното от Бога 
тайнство на спасението, св. Григо-
рий Палама изтъква изрично личност-
та на Богородица. От нея Божието 
Слово взе човешка природа и влезе 
в историята на човечеството те-
лесно. Богородица като последният 
човек на подготвителния период на 
спасението и първа в Христа нова 
твар, е, по думите на Григорий Пала-
ма, „оправдание на тези преди нея и 
застъпница на онези след нея“10. Тя е 
всъщност границата между тварна-
та и нетварната природа, и посреди-
ето, чрез което бидоха явени на чове-
ците даровете на Бога11.

Откъс 

Георгиос Мандзаридис „Паламика“, 
превод Светослав Риболов,  

изд. „Омофор“, С., 2016

9 Омилия 3. PG 151, 36C: „Подпомагайки ни със 
закона, вложен в разумната ни природа и с 
учение, извиращо от творението“.

10 Омилия 53, 52, ἔκδ. Οἰκονόμου, 162. 
11 Пак там, 23, 159.
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От 8 до 11 октомври 2014 г. по инициатива на катедра Библейско и систематическо 
богословие на Православния богословски факултет (ПБФ) на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 
се проведе научна конференция с международно участие на тема: Свещеното Писание в 
църковното предание. Целта на конференцията бе да се направят изследвания и анализи 
във връзка с новите тенденции в областта на библеистиката в края на XX и началото на 
XXI век. Те поставят определени теоретични и практически предизвикателства пред 
православната библеистика, които изискват анализ и решения. Църковното предание е 
непосредствено обвързано със Свещеното Писание. Във вероизповедта на Църквата те 
са неделимо цяло и осветляването на тези вътрешни взаимовръзки са особено важни за 
тяхното разбиране. Изясняването на много от тези аспекти помага за правилното отношение 
към православната библеистика, за решаването на определени методологически 
проблеми. По време на конференцията станаха интересни научни дискусии, които са 
несъмнен принос към писмените доклади, изнесени на заседанията.

нова книга
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Обичаят 

„Писана булка“

 при помаците

Маргарита Друмева, 
Владимир Добрев
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Обичаят 

„Писана булка“

 при помаците

Помаците (българи-мюсюлмани 
или българи-мохамедани), са 
население, чийто майчин език 

е българският, но изповядват мюсюл-
манската религия. Живеят на Балкан-
ския полуостров – в България, Турция, 
Гърция, Република Македония, Албания 
и Косово. Помаците имат българско, 
помашко, турско, македонско и албан-
ско самосъзнание. Те не представля-
ват единна общност и нямат общо 
самоназвание, не говорят единен ди-
алект, а използват различни локални 
говори, вариращи според района на 
местоживеене. В различните бал-
кански държави и в различните обла-
сти се използват и различни локални 
външни обозначения – ахряни, аповци, 
бабечани, боганци, гаджели, горани, 
дилсъзи, жупани или жупци, мърваци, 
поганци, потурнаци, рупци, торбеши, 
чеченци или чечлии и др.

В България българоговорящите мю-
сюлмани се срещат в Родопите – в 
областите Смолян, Кърджали, Бла-
гоевград, Хасково, предимно в Пазар-
джишко, в община Златоград. Пресел-
ници от община Смолян, Златоград, 
Мадан и Рудозем има и в Бургаска и 
Разградска област. Общият брой на 
мюсюлманите в България, които са се 
определили като българи при преброя-
ването от 2001 година е 131 531.1

Въпреки че помаците живеят във 
всички балкански държави, същест-
вуват редица сходства в традицион-

ните обичаи и празници при всички 
групи. Едно от тях се отнася за по-
машката сватба, която е много ха-
рактерна и се отнася само за тях. В 
редица помашки селища традицията 
в сватбения ритуал се е запазила 
непокътната, например в родопско-
то село Рибново. С малки разлики, 
същото можем да отчетем и за на-
селението в Тетевенските помаш-
ки села. Обичаят да се пише, рисува 
булката се спазва и днес навсякъде 
по Балканския полуостров, макар все 
по-често сватбите да се провеж-
дат модерно. На места той все още 
е жизнен и успява да битува наред с 
модерния свят. По време на така на-
речения „съвременен период“ или „най-
ново време“ традициите се разпадат, 
старият сватбен ритуал все още го 
има, макар вече не така масово.
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Традиционната 
сватба при помаците 
в село Рибново
Рибново е село в Родопите, където 
днес може да се види сватбения ри-
туал „Гелина”. Той е запазен въпреки 
превратностите на времето и бед-
ността на жителите му, които са 
принудени често да отиват на гур-
бет. В селото младите момичета се 
възпитават изключително строго. 

Преди да се оженят, родителите им 

позволяват да се виждат с момчета 

единствено от 17:00 до 18:30 ч. и то 

в центъра на селото. Момичетата се 

разхождат по главната улица, докато 

момчетата ги наблюдават отстра-
ни. Тази сгледа местните наричат 
„движението“ и точно там стават 
уговорките за браковете.

Сватбата е един от най-значителни-
те родопски обичаи. Преди да се оже-
нят, двамата млади имат „скрита 
любов“, но не се доближават до деня 
на годежа. Годежът се прави само в 
събота вечер. Близките на младоже-
неца вземат подаръци – пендери, кър-
пи, ракия, бонбони и отиват в къщата 
на момата. На гостите подаряват 
кърпи за глава, престилки, агалъци 
и др. Тази вечер се определя деня на 
сватбата. Годежът се прави много 
тържествено и трудно се разваля. 
Пеят се песни като „Заспал юнак“; 
„Барем се майко находи“; „Бре Иване“ и 
др. Играят се хора и весели игри. През 
годежничеството момъкът няма пра-
во да ходи без годеницата си нито 
на седянки, нито на хора. До деня на 
сватбата годеникът ходи на гости у 
годеницата си, но при тях винаги има 
възрастен човек от къщата.
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В четвъртък, преди деня на сватбата, 
най-близките роднини на момъка оти-
ват да вземат „деверските“ торби от 
момината къща, което е символ на съ-
гласие да се състои сватбата. На деве-
рите се дава „аглак“ - голям пешкир от-
личителен белег на родопските девери.

В неделя сутрин в дома на момата и 
момъка се събират роднини и гости, 

черпят се и играят хоро за настро-

ение. Най-много се играят хората: 

„Радо мари Радо, бяла Радо“; „Молих, ке 

майчу, измолих“; „Рипланицата“; „Ръче-

ница по саме“. Към 10 часа сватовете 

от страна на годеника потеглят към 

къщата на годеницата. Там разменят 

подаръци със сватовете: специални 

баници, хляб и др. В момината къща 

момата е затворена всред даровете 

и чеиза, а около нея са моминските й 

дружки, които правят „кожела“ – боя-

дисана хурка, където вместо къделя 

се завързва букет от пъстри цветя 

и розноцветни панделки, която се от-

купва от деверите и остава у тях до 

края на сватбата.

Чеизът на момата също се откупва и 

с него шествието отива в къщата на 

момата. След венчавката всички се 

връщат отново в къщата на младо-

женека, като кумът и кумата водят 

булката. Там свекървата поднася на 

снахата хляб и вино, а след това мъж-
ко дете на ръце, за да бъде първата 
рожба момче. Веселието продължава 

до късно през нощта.2 Пеят се песни, 
играят се хора, като „Зайчата“; „Ме-
чата“ и други игри за настроение.

Облеклото на родопската жена спада 
към сукманената носия. Върху ризата 
се облича „вълненик“ - дреха от типа 
на сукманите от черен или тъмно син 
шаяк, богато извезан със сърма и гай-
тани. Върху вълненика обличат „мер-
сжан“ – елече с ръкави. Предницата и 
ръкавите на елечето са извезани със 
сърма, а наоколо са обшити с черни 
или кафяви кожени ивици. Вълненикът 
се препасва през кръста с цветен 
пояс, широк 15-20 см., в който преоб-
ладава червеният цвят и хармонира 
на кърпата и престилката. Престил-
ката се препасва върху пояса, така 
че възелът да остане отпред и от 
ляво. Тя е по-дълга от вълненика с 4-5 
см. Десенът на родопските престил-
ки е еднакъв почти навсякъде, в тях 
преобладават жълтия, оранжевия и 
керемиденочервения цвят, втакани в 
квадрати. Към вълненика правят наг-
ръдник от бяло платно, а в по-долния 
му край от вътрешната страна за-
шиват бяла ивица със ситна данте-
ла. Ризата е от бяло платно и изцяло 
се покрива от вълненика. На главата 
си носят винено-червена кърпа, която 
забраждат така, че половината от 
челото и почти цялата коса са покри-
ти. Обуват шарени вълнени чорапи, 
шаячни терлици, извезани със сърма и 
кожени кондури.
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„Сезонът на сватбите” обикновено е 
през зимата – от декември до март, 
когато в миналото мъжете не са били 
със стадата, а днес не са на гурбет в 
чужбина. Сватбата протича от неза-
помнени времена според традиционен 
за помаците ритуал, при който лицето 
на момичето се боядисва в бяло, а върху 
него се лепят пайети. Най-запомнящи-
ят се момент от церемонията е изри-
суването на лицето на булката. То се 
случва на втория ден. Това е дълбоко ли-
чен ритуал и на него присъстват само 
жените роднини. Лицето на булката се 
покрива с плътен слой бяла боя и после 

се декорира с цветни пайети. Дълго 
червено було покрива косата º главата 

º се обгръща с гирлянди, а лицето й се 

забулва от сребристи нишки.

Съществува легенда, която обяснява 

произхода на този ритуал. В стари 

времена момчетата от селото отра-

но ставали овчари и тръгвали с бащи-

те си в планината, и не виждали мла-

ди момичета до деня на собствената 

си сватба. Заради неопитността на 

момчетата, покривали лицата на не-

вестите им с пайети. Така, докато ги 
сваляли една по една, младите мъже 
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трябвало да се научат на нежност. 
Други свързват ритуала още с вре-
мето на езичеството.

Впечатляващо е, че в Рибново сват-
бите са масови – присъства и участ-
ва почти цялото село, а и съвсем не 
са еднодневни. Из стръмните улици 
се веят шарени шалвари, устреме-
ни към първото зрелище – чеиза. Из-
ваден е на показ на огромни дървени 
конструкции, изправени вертикално 
до оградата на къщата на булката. 
Подреждан е с дни. Младоженците 
са осигурени за дълъг живот – тако-
ва невъобразимо количество одеяла, 
покривки, чаршафи, килими, забрадки, 
престилки, чорапи и какво ли не са 
подготвили родителите. Виолетово, 
червено, жълто, зелено. Всички цве-
тове. Встрани, направо на улицата, 
импровизирано са подредени гостна-
та, спалнята и кухнята с чисто нови 
пералня, печка, телевизор, диван, фо-
тьойли, легло, аудиотехника и всичко 
останало, което трябва да присъст-
ва в един дом. Изобилието е задължи-
телно. Една неизбежна церемония за 

честта на името. После на площада 
се извива пищно многопластово хоро 

под неистовия звук на зурни и тъпани, 

докато се появи булката в белосано 

лице, налепено с пайети, и със затво-

рени очи. Маска, зад която трябва да 

стои човек. Не поглежда, за да не я 

урочасат. Стоят с младоженеца, хва-

нати за ръка, и не мърдат. Пред тях 

стои селото и ги гледа...

Външните влияния трудно достигат 

до Рибново и младите хора рядко се 

женят за човек извън общността. 

Приетата възраст, до която момиче-

тата трябва да се омъжат, е 22 го-

дини. Жените от Рибново не бързат 

да се еманципират. 

През 60-те комунистическата власт 

забранява мюсюлманската музика по 

сватбите, не разрешава на помаците 

да носят и традиционните си дрехи, а 

през 80-те целият помашки сватбен 

ритуал е забранен. След падането 
на комунизма през 1989 г., старите 
ритуали възкръсват с огромна сила 
сред помаците. 
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Сватба у българите 
мюсюлмани в 
Тетевенско
Обредно-празничният календар на 
българите мюсюлмани в Тетевенския 
Балкан (селата Глогово, Градешница, 
Галата, Бабинци и част от Кирчево) 
се отличава със специфични черти, 
които се дължат на наслагването и 
смесването на различни времеви и 
културни пластове – предхристиян-
ски, християнски, мюсюлмански. Днес 
част от календарната обредност не 
е действаща и присъства само в спо-
мените на информаторите, докато 
сватбата като дял от семейната об-
редност е все още жив ритуал, макар 
и непрекъснато променящ се.3

Сватбата в селата на българите-
мюсюлмани започва с годеж, който се 

обявява не по-късно от година преди 
сватбата. Състои се „сговор” между 
род'е години на ХХ в., от когато „пи-
сането” вече не се прави. В края на 
ХIХ в. Л. Милетич съобщава за тази 
ритуална практика: „Въф вторник я 
исписват булката със фарак и с пуло-
ве – по образа я исписват. Веждите 
ги исписват с черно от шикалка”.

За българите мюсюлмани от с. Це-
рово, Благоевградско, в миналото 
сватбата е започвала от понеделник 
вечерта със слагането на „боя” на 
косата и къна на ръцете. Приобщава-
нето на останалите жени от селото 
към сватбения обред се изразява в 
къносването им, като за различните 
възрастови и социални групи цветът 
на къната е различен – за омъжените 
жени например цветът е черен.

Черният цвят, с който се къносва ко-
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сата на булката в Тетевенско, има со-
циализиращо значение – той е знак за 
промяната в социалния статус на мо-
мата в омъжена жена (за момите от-
личителният цвят е червеният).3 Тази 
черна коса тя трябва да поддържа до 
края на живота си, а черният цвят по-
казва, че жената е невеста, но заедно 
с това той я пази от „чужди очи“.

Освен къносването на косите, вечер-
та преди сватбата се прави къносва-
не и на ръцете на булката с „турскъ 
кънъ, донасват я и от Турция”, като 
тя преспива с тази къна „за да хване” 
по-добре.7 Къносват се ръцете и на 
всички присъстващи жени – това се 
прави при по-богати семейства, кои-
то са имали възможност да купуват 
повече къна. За турското население 
в България „къна гиджеси” – нощ на 
къносването – поставя началото на 
същинската сватба.

Вечерта на къносването се прави и 
„плетенето” на булката. В минало-
то и младите момичета, и женени-

те жени носят косата си сплетена 

„на плетушки” – тънки дълги плитчи-

ци, от седем до дванадесет на брой, 

които се спускат до кръста. До 60-

те години на ХХ в. при подготвянето 

на булката за сватбата косата й е 

била оформяна на „рязани пашкули“ – 

разплита се по една плитка от двете 

страни на лицето, косата се отрязва 

до ушите и се слага зад ухото спус-

ната.3

Самото „писане” на булката се из-

вършва в сватбения ден, но специал-

ната жена „писачка” подготвя лицето 

на булката още от предната вечер 

(т. нар. „акдосване”) – „вечерта преди 

сватбата лицето на булката трябва 

да се подготви, като се почисти със 

специално приготвена за целта смес 

(акдъ) от белтък, разбит на пяна, и 

захар. След като изстине и се сгъс-

ти („да стане като маджун”), сместа 
се стяга и залепва на лицето. После 
втвърдената консистенция се от-
деля от бузите, челото и брадата. 
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Лицето се измива със солена вода. 
В рамките на селската общност пи-
сачките са известни, т.е. това са 
определени жени, които притежават 
знанието и могат да практикуват 
„писането”. Това е умение, което се 
предава от майка на дъщеря, но е 
възможно и някоя жена да се научи от 
практиката.3 

В деня на сватбата почистеното 
лице на булката се намазва с крем, 
а върху него се поставя пудра, след 
което върху тази „основа” се „лепят” 
„пулетата” (лоторки, пайети).7 След 
изписването на лицето се поставят 
кърпите („тури”) и украсата на глава-
та. Бялата „основа”, която се пости-
га с крем е важна, тъй като „иначе не 
е убаво писането като не е бяло”. За-
лепянето на пайетите става с жъл-
тък на яйце, някои използват белтък. 

Както се оказа, съществува повече 
от един модел за „писането” на бул-
ката, тъй като самият сватбен ри-
туал е протичал в два поредни дни 
(сватбата първият ден се е правела 
у родителите на момичето, а вто-
рият – у родителите на момчето) – 
така „писането” не се е повтаряло. 
Някои писачки през първия ден пишат 
булката с „перо“, вторият – на „коле-
лета“. И в двете вечери булката сва-
ля пайетите, но по-важна е втората 
вечер, в която за първата брачна нощ 
тя влиза при своя съпруг с „чисто, по-
знато лице”. Според традиционните 

представи „отлепването” на „пулета-
та” е добре да стане над печката: с 
пожеланията за възпроизвеждане на 
рода и благополучие.

Задължителен елемент в сватбени-
те атрибути на булката в Тетевен-
ско е огледалото като обреден пред-
мет – то е „прещилено” с липа и е по-
крито с бяла кърпа. Булката го носи 
със себе си през целия сватбен ден. В 
Северозападна България младоженци-
те се гледат в огледало, за да бъдат 
винаги заедно. Двамата минават по 
бяло платно, символ на водата. Бяло 
платно има и при влизане на невеста-
та в новия й дом. 

Чрез тази своеобразна „маска” ли-
цето на булката губи индивидуалния 
си облик, скрива се възрастта и пола 
й, за да се осигури успешното пре-
минаване на преходното състояние, 
каквото е сватбата. Младоженката 
придобива привидно страшен вид и е 
невъзможно да бъде разпозната. Тя 
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става невидима за околния свят. Ве-
роятно това е причината за измест-
ване на истинското було от функция-
та му да прикрива лицето. Подобно е 
значението и на червените недоуши-
ти шалвари, метнати през раменете 
на булката.3 Парчето червен плат от 
своя страна го доближава до първо-
началните функции на було, наричано 
и покривало. Атрактивната маска 
„пок рива” лицето до степен булото 
да е ненужно – по-възрастните хора 
нямат спомен „писаните” булки няко-
га да са били забулвани.

И още един възможен аспект – сватба-
та като обред на преход представлява 
символично умиране (т. е. попадане в 
отвъдното) и раждане на човека в но-
вото му социално състояние. Вероятно 
практиката за „писане” на булки сред 
българите-мюсюлмани има връзка с 
архаичната представа за временното 
им попадане в света на мъртвите.3 В 
този смисъл трябва да се спомене и за-
браната булката да говори и да се хра-
ни. Докато не мине сватбата, тя не се 
храни, не пие вода и говее. Чак вечерта 
приказва и се храни.  

От началото на 70-те години датира 
постепенното отмиране на тради-
цията за „писане на булки”. Първата 
булка с бяла рокля в с. Галата е мест-
ната акушерка, чиято сватба е през 

1975 г. Все по-честата употреба на 
белите сватбени рокли датира от 15-
20 години насам, става масова след 
1985-1986 г., когато местното жен-
ско население е принудено насила от 
властите да не използва шалварите 
като основно всекидневно и празнич-
но облекло. Оттогава не се правят и 
„писани булки“.  През 1989 г. след бли-
зо 15-годишно прекъсване отново е 
направена „писана” булка.3

Торбешите в Косово
Подобен обичай има и в косовското 
село Долно Любине, разположено в 
планината Шар. Там в същата уни-
кална сватбена традиция жените 
обличат пищни носии, а лицето на 
булката се рисува в бяло, синьо, чер-
вено и златно. Някои наричат мест-
ните жители косовски босненци, 
както и „торбеши“, а езикът им е  
смесица от сръбски и македонски, с 
турски думи. В региона обаче живее 
и общност на български мюсюлмани 
с подобни обичаи. 

Гораните или горанците (друго само-
название – нашинци или нашенци) са 
малка помашка общност, живееща в 
планинския район Гора, по северните 
склонове на Шар планина от двете 
страни на границата между Албания и 
Косово, на юг от Кукъс и Призрен. Ал-
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банците наричат населението на Гора-

горан (goranë), торбеш (torbeshë) или ги 

характеризират като потур (poturë).

Традиционно горанската сватба про-

дължава три дни, със зурни и тъпани 

и красиви сватбени „ношни”. Горани-

те държат да се женят вътре в общ-

ността. През юли и август горан-

ските села в Косово са огласят от 

думкането на тъпаните и пищенето 

на зурните, а всеки ден стават по ня-

колко сватби. 

Младоженецът и неговите прияте-

ли няколко часа обикалят из Драгаш, 

изпадайки в екстаз от думкането 

на тъпаните и пищенето на зурни-

те. Край къщата на младоженеца 
се извива хоро, на което невястата 
е с бяла „ношна”, всички жени са ко-
кетно накипрени в горански носии 

и гримирани. На сутринта след пър-

вата брачна нощ невястата ходи за 

вода с две стомни, полива с вода да 

се умият свекъра, свекървата и най-

близки роднини. Ритуалът на чешма-

та отбелязва смяната на социалния 

статут на булката и първата брачна 

нощ. Облечена е в две ношни една под 

друга. Край чешмата се играе жен-

ско хоро, после сватбарите отиват 

в къщата на младоженците, където 

невястата съблича черния терлик и 

остава с красива червена ношна, це-

лува ръка на свекъра и свекървата, 

които й дават пари. Невястата целу-

ва ръка и на другите близки роднини 

и комшии.

Днес често се срещат смесени бра-

кове, не както в близкото минало, 

когато гораните са се женели един-
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ствено в собственото си село. Мно-
го млади момичета учат в универ-

ситети, където живеят според съ-

временните градски стандарти. Но 

когато се завръщат в родното село, 

изваждат шамия „терлик“ и чак тога-

ва влизат в селото. В Косово всички 

жени носят шамии и носии.

Рестелица е най-голямото село в При-

зренска Гора, разположено високо в 

Шар планина. Там хората не са обра-

зовани и местните младежи се женят 

на 15 – 16 години. В село Зли поток има 

уникален обичай, Джамбала, – ден, в 

който мъжете се обличат в женски 

дрехи. Ергени, които имат девойки, 
обличат женски дрехи и това е мар-
кер, че имат вече „севда”. На центъра 
свирят зурни. По-рано се е организи-
рал обяд за цялото село. 

При мюсюлманите не е позволен кон-
такта между девойките и ергените, 
има правила и затова те разговарят 
нощно време – момъкът стои под бал-
кона на девойката – Шекспир в бал-
кански вариант. Момъкът иска нещо 
интимно от девойката – част от 
облеклото, шамия, скутач, пояс… Ако 
девойката изпрати някоя своя дреха, 
това е знак, че тя отговаря положи-
телно. Този знак не се е променил с 
годините – така хората ще видят, че 
момъкът е зает, че има вече девойка. 
През нощта той ходи из селото с тъ-
пани, за да дари „бакшиш” (дарове) в 
масло и шекер. Купува се вол или овен, 
които се готвят в състезанията, 
където момците се състезават да 
хвърлят камък, бягане, скок на дължи-

на. Идвали са момци от други села да 
се състезават и на безплатен обяд – 
чорба, фасул, яхния, грис халва. Сега е 
изгубен този стар обичай.

Обядът по време на сватбата за-
вършва с обща молитва за берекет. 
На втория кат е грижливо нареден 
чеизът. Булката няма налепени па-
йети по лицето, жените обясняват, 
че този вид грим го е имало на сват-
бите в по-старо време. Сегашните 
сватби са „като „джамбала”, няма 
ред, всичко е променено. Едно време 
специална жена гримирала невести-
те на сватбите, украсявала лицата 
им с мъниста и пайети, но сега тази 
естетика е отпаднала и може да се 
види само на стари снимки: горански-
те невести имат красива украса на 
главата, която е като корона, лицата 
им са украсени с пайети, гримът е 
като маска. 

Торбешките села в 
Македония
В торбешкото македонско село Жи-
ровница и Долно маало сватбите са 
предимно модерни. Мюсюлманките 
тук ходят без шамии. От торбеш-
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ката „ношна”, носена във всекидне-
вието и на сватбите, са останали 
най-малко традиционни елементи в 
сравнение с останалите торбешки 
села. В кафенетата на селото ходят 
и момичета – нещо, невиждано в окол-
ните торбешки селища. 

При модерните сватби булките са 
облечени в бели дълги рокли и са 
забулени с було. На площада обик-
новено свири оркестър, невястата 
води хорото. Няма зурни и тъпани, 

нито една жена не е с традиционна 

„ношна”, дрехите на всички жени и 

момичета са ушити, сякаш от един 

шивач – еднакво „бовчаловче” без 

украшения („бовчалок”, женска прес-

тилка). Ръчно изработеното „бовча-

ловче” вече е стилизирано и прилича 

на униформа – всички престилки са 

от един и същи прозрачен бял плат, 

като платно. Само в Жировница 

„бовчаловчето” е до коляното. „Ди-

миите” (панталони, от турски), 

които още по-изворно се наричат 

„пантули”, също са до коляното и из-

лагат на показ краката. Впечатле-

нието за униформа се подсилва и от 
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женския елек и кошула, които също 

са еднакви.

Днешните сватби в Жировница са 

отдалечени от торбешките тра-

диции, модернизацията е погълнала 

много от елементите на носията. 

Обичаят да развеждат невестата 

със стара „ношна” на кон се смята за 

отживелица, прави се колкото за аде-

та. Във всекидневието жените ходят 

в селото с модерни дрехи. На сватби-

те носят стилизирани варианти на 

някогашните торбешки ношни. „Пан-

тулите” и „бофчалото” са селска ма-

нифактура, старите „ношни” се купу-

ват на цена около 400 евро (кошула за 

50 евро, „бофча” за 50 евро и т.н.).

Сватбата трае три дни и не е като 

едно време. Невестите вече не се 

гримират със специален грим, на ли-

цето не се лепят „пулове” (пайети). 

Запазена е традицията на сватбено-

то угощение на обща трапеза, къде-

то се сервира пилаф или чорба, също 

и халва. 

Има доста случаи на момичета, прис-

танали на възлюбения си против во-

лята на родителите си. Тогава сват-

бата е само един ден. Бракът не е 

затворен вътре в селото, омешват 

се със съседните села – Требища, 

Ростуша. Има и смесени бракове с 

албанци. Ислямизираните македонци 

се срещат и като „торбеши”, „пома-

ци”, „горани”, „реканци”, „дримколци”, 

„бабуши”, „курки” и т.н.

Нашенци в Албания
В Кукъска Гора, Албания, има девет 
села, в които живеят 7500 горани, на-
шeнци. Гораните не искат да се нари-
чат торбеши, албанците ги наричат 
така.5 За официалната статистика в 
Албания нашенци просто не съществу-
ват като отделно малцинство. Райо-
нът на Кукъска Гора е труднодостъпен 
особено през зимата, когато по 3 месе-
ца цели високопланински села живеят 
откъснати от хората в равнината.6

Практиката за „шарене” на булки 
сред гораните се е практикувала до 
60-70-те години на ХХ в., но вече е 
прекратена.7

Годежът тук се нарича „свършеница“, 
той се прави по стари правила и няма 
връщане назад. В село Шищейец мла-
дите се женят помежду си, макар че 
повечето работят в чужбина, като 
се върнат юли- август при родители-
те си по родните села, се бендисват 
(харесват). Почти 700 души от село-
то – млади и стари, работят в Англия. 
Сватбите са традиционни, със свир-
ли и тупани, траят по 5 дни, истински 
спектакъл и радост за цялото село. 
На семейството на момичето се пла-
ща мито, обикновено към 2000 евро. 
Невястата носи традиционно ръч-
но ушита носия (халище), шари се с 
къна, боядисват лицето й, украсяват 
го с брокат, на главата си носи малък 
фес със златни дукати, предавани от 
поколение на поколение. Повелята е 
булката да бъде на кон.
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Врит помаци в Гърция

Помаците в Еврос, нашенците в гръц-
ките Родопи, се женят по любов и 
бракът не е затворен в общността. 
Женят се и за турци. Често девой-
ките пристават на любимия си – ако 
„чилякът е убав, да избяга“ с него. Ва-
жен критерий за избор на добър мъж 
е да е работлив и най-вече да не иг-
рае комар. „Не мой да игра комар, как 
ша варти таз каща! Комар ако играй, 
пари нема, леб нема. Комар ко играй, 
заколи го!” – казват жените за такъв 
мъж.

Край село Руса (Рушанлар) се намира 
бекташийско текке, а околните села 
са населени с българскоговорящи по-
маци. Бекташите, къзълбашите (але-
ви) изповядват мистичен ислям, кой-
то е смес от шиитски и пантеистич-
ни вярвания. В научната литература е 
описван като неортодоксален и хете-
родоксен вид ислям, чиито ислямски 
доктрини се отклоняват от сунизма 
и се характеризират със синкрети-
зъм в практиката и начина на живот. 
Бекташите нямат джамии с минаре, 
пият вино, палят свещи, приемат же-
ните за равноправни. Принадлежат 
към суфизма, аскетично-мистично 
течение в исляма, развиващо идеята, 
че е възможно непосредствено лично 
общуване на вярващия с Бога и слива-
нето с него в резултат на вътрешен 
мистичен опит, екстаз. 
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Планинската област Родопи в За-
падна Тракия е населена компактно 
с помаци. Около 30 села са пръснати 
в Южните Родопи, на около 5 км от 
българо-гръцката граница. В община 
Органи живеят около 3 хиляди души. 
В селата в района на Органи пома-
ците правят модерни сватби от 10-
20 години. В Ксанти пеят помашки, в 
Органи – турски песни, в съпровод на 
тъпани и зурни. Сватбите обикнове-
но продължават един ден.  

„Това население прилича на ябълка, 
разделена на две, всяко село тук, в 
Гърция, има село близнак в България. 
Ние се различаваме от селата в Гър-
ция, приличаме повече на селата в 
България по езика, обичаите. Тук има 
път през планината към България“ – 
казва кметът на Органи.

В село Ясмос (Ясю кьой), близо до Ко-
мотини, където живеят около 5 000 
души помаци и гърци, сватбите се 
правят с даули и зурни, които свирят 
турска музика. Местните булки са с 
фередже. Често браковете са смесе-
ни – помаци и турци, помаци и гърци. 
Както и в България, нашенци отиват 
на гурбет в Западна Европа, а като се 
върнат, строят къщи. Преди няколко 
десетилетия много популярна е била 
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българската народна песен „Бела 
съм, бела, юначе“, пята от гръцките 
помаци. Българоезичните мюсюлмани 
в Западна Тракия са живели много из-
олирано и далече от модернизацията. 
В Комотини има туркини, които хо-
дят с шамии. 

Сватбите на помаците стават само 
през юли и август, когато се завръ-
щат гурбетчиите. По сватбите се 
пее само на гръцки и турски. Стари 
сватби със стари носии се правят в 
Мустафчово. 

През последните години модерното 
време нахлува и в дома на помаците – 
население, пръснато в много села на 
Балканския полуостров. Прави впе-
чатление, че социалистическият пе-
риод в България не успява да изтръгне 
помашката сватбена традиция и тя 
се възражда отново с голяма сила 
след промените през 1989 г. в родоп-
ското село Рибново. В по-малка сте-
пен това се случва и в тетевенско, и 
в други помашки селища. Но като цяло 
традициите губят позиции и бавно 
отмират.
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Маргарита Друмева

ПЕТЪР И РУСЛАН РАЙЧЕВИ – ОТ СВЕТОВНИТЕ  
СЦЕНИ КЪМ СЪРЦЕТО НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА
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Големият Дяков род, от който произ-
хожда Петър Райчев, принадлежи на 
Малко Търново, а днес там все още 
стои тяхната разкошна Дякова къща. 

Населението се занимава с овцевъд-

ство, занаяти и добив на мрамор. По 

силата на Берлинския договор град-

чето остава в пределите на Одрин-

ския вилает, а по-заможните българи 

са изпращали децата си да учат в 

Одрин. Един от тях е Райчо Райчев, 

бащата на Петър Райчев. Размирни-

те времена преди и след Освобожде-

нието принуждават хиляди българи 

да потърсят убежище в Княжество 

България. С преселниците тръгват и 

от Дяковия род и се установяват във 

Варна. Днес потомците са пръснати 

по цяла Добруджа.

Когато се ражда Петър през 1887 

г., баща му вече е купил много земи 

във Варна, замогнал се е и за кратко 
време си е спечелил уважението на 
местните хора. Майка му – Русина 
Райчева, е изпълнителка на народни 
песни, по-късно записани и нотирани 

от Добри Христов. Неговият вуйчо 
пък е бил най-добрият гайдар и певец 
на народни песни в цяла Варненска 
околия по това време. 

Детството на малкия Петър преми-
нава в с. Дервент, после във Варна, 
където пее в катедралния хор, ди-
рижиран от Добри Христов. Пее и в 
училищния хор на Варненската мъжка 
гимназия. Поради участието си в ра-
ботническия социалистически клуб, е 
изключен в последните дни на гимна-
зиалния курс. Налага се да вземе дър-
жавния си изпит в Разград и през 1906 
г. завършва гимназия с отличие, след 
което заминава за столицата.

Въпреки че Петър Райчев желае да 
се занимава професионално с музика, 
поради липса на консерватория се 
записва да следва литература в Уни-
верситета и живопис в Рисувалното 
училище (днешната Художествена 
академия) в класа на Иван Мърквичка. 
Бъдещият световноизвестен тенор 
в това време се движи в средите на 
художниците и писателите, другару-

В продължение на цялото минало столетие бащата Петър Райчев, 
прочутият в цял свят тенор, първият българин, завладял световни-
те оперни сцени, режисьор, педагог, художник, литератор, и синът 
Руслан Райчев – „многоликият диригент“, „магьосникът с палката“, 
са действителните посланици на българската култура по цялото 
земно кълбо. Две знакови имена в родното сценично и музикално 
изкуство, символ на бляскава артистична кариера и приобщаване 
на България към страните с най-значим принос в оперния театър 
през целия 20 век. Благодарение на тях светът чува, че в една малка 
страна на Балканите, отскоро появила се на европейската карта, 
се раждат изключителни таланти, способни да създават култура на 
световно равнище. Техният живот и артистичен дух проправят път 
на много млади български таланти към световните сцени, оставили 
на поколенията огромно творческо наследство.
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ва с Елин Пелин, Димчо Дебелянов и 
Александър Балабанов. Със своя съ-
ученик Чудомир сътрудничат на в. 
„Барабан“ с рисунки и карикатури, за 
да припечелят някой лев. Под твор-
бите си Петър Райчев се подписва с 
псевдонима Пиер. Като художник, ка-
рикатурист и поет, сътрудничи и на 
в. „Българан“ и сп. „Порой“ на Христо 
Цанков-Дерижан.

Един концерт на Рисувалното училище, 
проведен в „Славянска беседа“, пре-
обръща живота на младежа. Наред с 
видните тогава оперни артисти Кон-
стантин Михайлов-Стоян, Иван Вуль-
пе, Богдана Гюзелева-Вульпе и Катя 
Стоянова, Петър Райчев изпълнява 
ария от операта „Халка“ на Станислав 
Монюшко. Тенорът на Петър не оста-
ва незабелязан и малко след това Иван 
Вульпе става негов първи вокален пе-
дагог. Привлечен е за хорист и артист 
в Софийската оперна дружба, където 

дебютира в откъси от операта „Лучия 
ди Ламермур“ в ролята на Едгардо. По-
съветван е да замине за Московската 
консерватория и младежът кандидат-
ства за стипендия в Министерство-
то на народното просвещение. Отго-
ворът на министър Никола Мушанов 
е категоричен: Министерството не 
дава пари на некадърници. 

Въпреки това, той заминава за Мос-
ква, подпомогнат финансово от се-

Петър Райчев

Петър Райчев
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стра си Мария. Приемният изпит 
отдавна е минал, но директорът на 
Московската консерватория М. Ипо-
литов-Иванов позволява на българ-
ския младеж да се яви на прослушва-
не, след което е записан в класа на 
прочутия по това време италиански 
професор Умберто Мазети. Успява да 
спечели една от трите стипендии, 
за която се борят 40 кандидати. Още 
в първи курс се явява на изпит и ди-
ректно преминава в четвърти курс, 
съкращавайки петгодишния си пери-
од на обучение на три години. Петър 
Райчев завършва Московската кон-
серватория със златен медал.

Изключителните му успехи отва-
рят пред него вратите на Болшой 
театър, където е поканен да стане 
солист. Българинът обаче отказва 
с мотива, че все още не е готов за 
високата чест и решава да замине за 
Италия, за да продължи усъвършенст-
ването на певческата си дарба. С от-
пуснатата двугодишна стипендия от 
Болшой театър, той се установява в 
Неапол, където продължава да учи със 
знаменития тенор и педагог Фернан-
до де Лучия. Същевременно получава 
роли в „Травиата“, „Бохеми“ и „Риголе-
то“ в неаполския оперен театър „Сан 
Карло“, а при едно турне в Лондон се 
налага да замести заболял колега. 

Успехът му в „Ковънт Гардън“ е тол-
кова голям, че Петър Райчев получава 
предложение за ангажименти и в дру-
ги спектакли на прочутия английски 

театър, поради което остава в Лон-
дон не шест дни, а шест седмици. 

Така започва неговият триумф на 

оперните сцени в цяла Италия: Па-

лермо, Венеция, Генуа, Болоня, пее със 

знаменити партньори като Тоти Дал 

Монте, Рикардо Страчари, Амелита 

Гали-Курчи и др. 

В следващите шест години, до 1920 г. 

гласът на българина звучи на руска 

земя – Москва, Санкт Петербург, 

Рига, Лвов, Киев, постоянен гост-со-

лист е на всички големи театри. 

В Москва редовно посещава заняти-

ята в Оперната студия на К.С. Ста-

ниславски и участва в легендарните 

хумористични представления „Ка-

пустник“ на Московския художествен 

театър, заедно с Олга Книпер-Чехо-

ва, Александър Вишневски, Владимир 

Немирович-Данченко, Сергей Рах-

манинов и др. Изключително голямо 

влияние оказва върху Петър Райчев 

не само руската оперна школа, но и 

руският драматичен театър, осо-

бено личността на прочутия режи-

сьор-реформатор Константин Ста-

ниславски. Неговото изкуство е ус-

пешен синтез между италианското 

белканто и реалистичния руски те-

атър, а зрителите са очаровани от 

„властното влияние на неговата не-

надмината, рядко емоционална игра“. 

Критиката не се заема със задачата 
да определи някоя от многобройните 
му роли като върхова, тъй като Пе-



88 89

тър Райчев е еднакво убедителен и в 
комичната, и в лиричната, и в драма-
тичната опера. 

Запознава се и с художника Пьотр 
Кончаловски. В „Тоска“ Петър Райчев 
изпълнява ролята на художника Ка-
варадоси, за която немският критик 
Адолф Вайсман пише, че нито един 
друг артист в тази роля не държи 
палитрата като истински художник, 
единствено Райчев прави изключение. 
Много близка до душевността на бъл-
гарина е ролята на поета Рудолфо от 
„Бохеми“.

Вестта за избухването на Първата 
световна война Петър Райчев посре-
ща на сцената на Болшой театър, 
където изпълнява ролята на Ромео от 
операта на Гуно „Ромео и Жулиета“. 
Участва и в представления на театър 
„Музикална драма“ в Петроград, но е 
принуден да напусне след обявяване-
то на българските поданици за дър-
жавни пленници – България е заявила 
присъединяването си към лагера на 
Централните сили. Въпреки войната, 

театралният живот в Русия продъл-

жава своя устрем и Петър Райчев гас-

тролира като оперен солист из цяла-

та страна. За кратко е интерниран в 

Иркутск, а Октомврийската револю-

ция го заварва в Петроград. Оттам 

заминава за Москва, после в Киев... 

От 1919 г. започва изявата му и като 

оперен режисьор. Поставя оперите 

„Ловци на бисери“ от Жорж Бизе, „Вер-

тер“ от Жул Масне, „Приказка за цар 

Салтан“ от Николай Римски-Корсаков, 

„Дама пика“ от Пьотр Илич Чайковски 

на сцените в Киев и Рига. В Малта 

поставя оперите „Травиата“, „Вер-

тер“ и „Манон“, в Будапеща – „Аида“ и 

„Турандот“. 

През същата година Петър Райчев и 

бременната му съпруга – украинка-

та Фаина Куманова, напускат Киев 

и тръгват на път за Италия. Фаина 

е дъщеря на киевски търговец, соб-

ственик на огромен за времето си 
магазин, голям колкото софийския 

Петър Райчев
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ЦУМ. След дълго пътуване, на гара-
та в Милано Фаина е застигната от 
родилни болки и в чакалнята на първа 
класа се ражда момченце, преди да до-
чакат конния впряг, който да отведе 
родилката в болница. „Ще казваш, че 
си аристократ по рождение, защото 
си се родил в чакалня първа класа!“ – 
шегува се по-късно бащата с поот-
расналия си син. Кръщават момчето 
на баба му Русана, избирайки посла-
вянченото й име и прибавяйки руско, 
за утеха на руската фамилия – Рус-
лан-Юри. Семейството се установя-
ва в Неапол, но бащата не се задържа 
дълго при новородения си син – ар-
тистичната му програма е изключи-
телно наситена с гастроли. Фаина 
пътува със съпруга си, а за малкия Ру-
слан-Юри в продължение на 10 години 
се грижи германка.

В дните, когато семейството пре-
карва заедно в дома си, често им гос-
туват прочути композитори и арти-
сти – Сергей Прокофиев, Фьодор Ша-
ляпин, Умберто Джордано, Тосканини 
и др. Петър Райчев общува с целия 
аристократичен, интелектуален, ар-
тистичен европейски елит: Максим 
Горки, Иля Репин, Владимир Маяковски, 
Стефан Цвайг,  Владимир Немирович-
Данченко, Сергей Рахманинов, Умбер-
то Джордано, Пиетро Маскани, Ауре-
лиано Пертиле, Ромен Ролан и много 

Петър Райчев във „Фауст“, 1919 г.

Петър Райчев в „Княз Игор“, 1933 г.
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други. Попил атмосферата на звезд-
ния артистичен свят, той от малък 
започва да свири на пиано, но само по 
два часа на ден, без натрапчивото 
родителско обгрижване и амбиции 
непременно да стане следващото 
музикално дете-чудо. В останалото 
време рита топка навън на воля. 

„Никога не са ме принуждавали да сви-
ря, това винаги ми е доставяло голя-
мо удоволствие” – споделя бъдещият 
маестро.

За първи път водят малкия Руслан 
на спектакъла „Севилският бръснар“ 
на остров Малта. Тогава момчето 
е само на 3-4 години. Когато виж-
да татко си и Шаляпин на сцената, 
и чува арията на пияния офицер „Ей 
квартира, ей квартира...“, то писва: 
„Татко бе, нали имаш квартира, какво 
си се развикал?“ Едвам са го накарали 
да пази тишина...

Уроците по пиано на малкия Руслан 
води Карло ди Лусо, едновременно с 
това завършва детския и средния 
отдел на Миланската консервато-
рия „Джузепе Верди”, демонстрирайки 
впечатляващо бърз напредък в овла-
дяването на клавирната техника. 
Вече поотраснал, редовно посещава 
„Ла скала“, а най-впечатляващият 
спектакъл за него от това време си 
остава „Борис Годунов“, където Ша-
ляпин изпълнява ролята на Годунов, 
татко му – на Шуйски, а на диригент-

Националната опера в София, 1940 г.

Петър Райчев в „Аида“, Загреб, 1935 г.
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ския пулт е Тосканини. Завинаги в 
неговото съзнание се запечатва сце-
ната с часовника, когато героят под-
лудява и му се привижда сянката на 
убития от него престолонаследник. 
Едва ли в този момент Руслан Райчев 
е подозирал, че ще бъде единствени-
ят диригент в света, който ще ди-
рижира и трите редакции на „Борис 
Годунов“: оригиналната версия на са-
мия Мусоргски в Лил, редакцията на 
Римски Корсаков в Авиньон и прера-
ботката на Шостакович в Гранд Опе-
ра – Париж.

Междувременно бащата продължава 

своите гастроли по сцените на три 

континента. Благодарение на Кръс-

тьо Раковски той изнася концерт във 

Варна и София, като част от „Опер-

ната дружба“. През 1923 г. е гост 

във Виена, където участва в девет 

спектакли на Щатсопера под дири-

гентсвото на Феликс Вайнгартнер и 

в партньорството на Леман и Шварц. 

Гастролира в Чехословакия – Прага, 

Бърно, Братислава, Пилзен, Острава, 

а чешкият вестник „Моравски нови-

ни“ му посвещава стихотворение. 

Гастролира в цяла Италия и във всич-
ки елитни театри в Европа. Прите-
жава огромен репертоар от над 80 
роли, изпълнявани на 9 езика, както и 
стотици песни. 

В Берлин изпълнява „Реквием“ на Вер-
ди, под диригентството на Бруно 
Валтер. Гастролира в Полша, Рига, Та-

лин, Стокхолм, Хелзинки и Копенхаген, 
в Париж участва в гала спектакъла 
на „Риголето“, в Будапеща си партни-
ра с Шаляпин в „Борис Годунов“ и „Фа-
уст“, следват концерти в Испания и 
Португалия, в Румъния. 

През 30-те години на миналия век 
Южна Добруджа е в пределите на 

Румъния – Петър Райчев изнася кон-

церт в Добрич, изпълнявайки българ-

ски песни, като превръща концерта 

в патриотична манифестация на 

българския дух. Участва във филмите 

„Евгений Онегин“, „Кармен“, „Певецът 

от улицата“, записва десетки грамо-

фонни плочи с арии и песни. Режиси-

ра „Рейнско злато“, „Риголето“, „Вер-

тер“, „Борис Годунов“, „Бохеми“, „Дама 

пика“ в Загребската опера. 

През 1936 г. Петър Райчев решава да 

се завърне окончателно в България, 

достигнал върха на звездната си 

кариера. Пристига в София заедно с 

четиринайсетгодишния си син, който  

отлично владее италиански, немски и 

руски език, но изобщо не знае българ-

ски. Продължава образованието си 

в Немската гимназия в София, като 

същевременно учи пиано при проф. 

Панка Пелишек и проф. Андрей Сто-

янов. Важна роля в музикалното му 

развитие имат заниманията му по 

теория с композитора Йохан Науман. 

Руслан е представителен младеж, 
прекалено буен и темпераментен, 
много контактен и печели симпати-
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ите на връстниците си. Увлича се 
от футбола и до края на живота си 
остава страстен левскар. Същевре-
менно записва да учи правни науки в 
Юридическия факултет на Софийския 
университет.

На родна земя, бащата отдава си-
лите си за изграждането на българ-
ското оперно изкуство. В Софийска-
та опера постъпва като солист и си 
партнира с Христина Морфова, Анна 
Тодорова, Стефан Македонски, Илка 
Попова и Михаил Попов. Същевре-
менно е професор по оперно пеене в 
Държавната музикална академия в 
София, подготвяйки цяла плеяда бъл-
гарски оперни артисти. В навече-
рието на Втората световна война 
поставя оперни спектакли в Софий-
ската опера, а синът му заминава за 
Виена, където учи за диригент в кон-
серваторията при проф. Лудвиг Райх-
вайн. Продължава и с правните науки 
в университета, макар никога пред 
него да не е стояла дилемата кой път 
да избере. Междувременно е и час-
тен ученик на прочутия проф. Карл 

Бьом, главен диригент на Виенската 
Щатсопера, като по-късно става и 
негов асистент. При последния уче-
ник на Ференц Лист – Емил фон Зауер, 
продължава уроците си по пиано. За 
проф. Карл Бьом се отнасят и следни-
те спомени на Руслан Райчев, запазе-
ни в „Златен фонд” на БНР:

„Той завеждаше майсторския клас по 
дирижиране във Виенската консерва-
тория и когато прие да бъде главен 
диригент на операта там, веднага 
ме взе като корепетитор при него. 
Съвместната работа с дълбоко ува-
жавания от мен проф. Карл Бьом ми 
донесе и радост, и скръб, защото той 
бе изключително взискателен. Много 
пъти след негови забележки, започ-
вах да се чувствам неуверен в себе 
си. Въпреки това, безкрайно съм му 
задължен. Като корепетитор ми поз-
воли да бъда до него в над десет по-
становки. Във Виенската опера също 
имах възможност да наблюдавам 
работата на едни от най-големите 
диригенти в Европа през 40-те годи-
ни на XX в. Имах близък контакт и с 
оркестрантите от Виенската фил-
хармония. Участвал съм в спектакли, 
дирижирани лично от Рихард Щраус.” 

След дипломирането си през 1944 г., 
Руслан Райчев дебютира като дири-
гент в Калининград, Русия, но макар 
да е назначен за диригент в този те-
атър, той предпочита да се завърне 

Руслан Райчев
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в България. Първото му участие на 
софийската оперна сцена е в балет-
ната постановка „Бахчисарайски 

фонтан“ на Б. Асафиев като корепе-

титор. На втория спектакъл вече е 

диригент. 

Две години по-късно заминава за 

Вар на, където директор и режисьор 

е Петър Райчев. Баща и син заедно 

реализират  шедьовъра на Сметана 

„Продадена невеста“ и с премиерата 

й на 10 септември 1947 г. официал-

но се открива Варненската народна 

опера. През първия творчески сезон 

са реализирани пет постановки, чий-

то режисьор е именно Петър Райчев. 

Двамата превръщат операта в ис-

тинско европейско културно среди-

ще като провеждат прецизна селек-

ция на хор и оркестър. Поканени и 

ангажирани най-добрите български 

гласове _ Никола Николов, Лиляна Ва-

силева, Лиляна Анастасова, Свето-

слав Рамаданов и др.

Същевременно синът полага основи-

те и на Варненската филхармония. Но 

освен с музика, той извършва редица 

неочаквани за общественото му по-

ложение „лудории”, заедно с бранници 
и реакционери, поради което е задър-
жан за кратко от милицията. Въпреки 
случката, той изнася много концерти 
и гастроли, след което става главен 
диригент и съосновател (заедно със 
Саша Попов и Стефан Македонски) на 

Държавния музикален театър в сто-
лицата. На тази сцена работи до 1950 
г., като поставя няколко класически 
оперети на Целер, Калман, Щраус-син, 
Офенбах. Недоволен от условията за 
работа в оперетата, прави публично 
изказване, че няма да работи повече 
в тази „дупка“, и решава да напусне. 

През 1949 г. Петър Райчев подпомага 
създаването на Русенската опера, а 
четири години по-късно – и на Плов-
дивската опера, която се е оказала 
следващата творческа „гара“ на не-
говия син. Там започва дългото и пло-
дотворно сътрудничество на Руслан 
Райчев с пловдивските филхармоници. 

„Дейността ми там остави много 
дълбока следа в моя живот и твор-
чески път. Отидох в „града под те-
петата” с амбициите на млад дири-
гент, натрупал вече известен опит. 
В лицето на Пловдивския симфоничен 
оркестър намерих един колектив от 
мили, сериозни хора с високи профе-
сионални качества, които откликна-
ха на моите изисквания. Имаме много 
интересни постижения в съвмест-
ната ни дейност. На прегледите на 
симфоничните оркестри получихме 
високи оценки. Правили сме безброй 
премиери на произведения.”

Синът остава в Пловдив седем годи-
ни, белязани с неговата професионал-
на зрелост. Многобройни са реализи-
раните творчески идеи, включително 
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и богатата звукозаписна дейност. 
„Балкантон“ продуцира първата гра-
мофонна плоча на Руслан Райчев с 
Пловдивската филхармония. До края 
на живота си той записва над 50 
грамофонни плочи и компактдискове. 
През този период той изявява широко 
своя разнолик талант на симфонично 
и музикално-сценично музициране – и 
в двете области е еднакво перфек-
тен. Именно това дава основание на 
критиците да заговорят за „явление-
то Руслан Райчев”.

Следващата му спирка е Дунавска-
та столица, където става главен 
диригент на Държавния симфоничен 
оркестър в Русе и редовен гост-ди-
ригент на Русенска народна опера. 
Неговите концерти и особено по-
становката му на „Манон“ от Масне 
с Пенка Маринова и Николай Здрав-
ков отбелязват връх в историята на 
тези институти. Отново баща и син 
са рамо до рамо в издигане престижа 
на Русенската опера. За кратко вре-
ме Руслан Райчев е и главен диригент 
на Народната опера в Стара Загора, 
в която поставя „Бал с маски” (Дж. 
Верди) и „Бохеми” (Дж. Пучини), както 
и главен диригент на Държавния сим-
фоничен оркестър в Перник. 

След смъртта на своя баща през 
1960 г., синът е главен диригент на 
мъжкия хор „Гусла” в столицата.  Сце-
ничните му успехи предопределят 
назначаването му за директор и гла-

вен диригент в Софийската опера, 
където поставя „Кармен“ от Жорж 
Бизе, „Палячи“ от Руджеро Леонкава-
ло, „Селска чест“ от Пиетро Маскани, 
„Севилският бръснар“ от Джоакино 
Росини, „Фалстаф“ от Джузепе Вер-
ди, „Евгений Онегин“ и „Дама пика“ от 
П.И. Чайковски и др., дирижира и мно-
го симфонични програми. Оперите 
„Набуко”, „Дон Карлос”, „Аида” от Дж. 
Верди, „Война и мир” от С. Прокофиев 
и още много други са едни от най-ус-
пешните постановки в историята на 
Софийска опера.

През 70-те години на миналия век 
Руслан Райчев живее и работи в Гер-
мания, където е генерален музикален 
директор на музикалните състави в 
цялата провинция Шлезвиг Холщайн. 
Западните импресарии оценяват не-
говия талант на голям диригент с 
много опит и го приемат като „дар 
от небето“. За известно време отно-
во е главен художествен ръководител 
и главен диригент на Софийската 
опера, но поради опита му да регла-
ментира задграничните турнета на 
щатните оперни певци и да привлече 
за системно сътрудничество в нея 
най-известните български оперни 
пев ци от чужбина, той е „детрони-
ран“ от директорския пост, продъл-
жавайки работа само като диригент.

 По това време приема предложение-
то на Парижката Гранд опера да по-
стави музикално операта „Борис Го-
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дунов“. Подготовката за премиерата 
е в разгара си, когато диригентът 
получава известие, че е определен да 
дирижира тържествения концерт по 
случай 50-годишнината на Николай 
Гяуров, който трябва да се случи по 
едно и също време с френската пре-
миера. Влизайки в положението на Ру-
слан Райчев, Парижката Гранд Опера 
осигурява частен френски самолет, 
с който диригентът пристига в Со-
фия за юбилейния концерт, след което 
веднага „отлита“ за Париж, където 
на другия ден дирижира премиерата 
на „Борис Годунов“. Това е и начало-
то на голямата му световна кариера, 
белязана с гастроли в цяла Европа, 
Северна Америка, Австралия, Азия. 
Руслан Райчев е първият и единстве-
ният български диригент, изявил се 
на сцената в Милано. 

Синът винаги е бил убеден, че пев-
ците са главният фактор за успех, 
затова е имал строги художествени 
изисквания спрямо тяхната певческа 
форма. Стремежът му винаги е бил 
да мотивира изпълнителския състав. 
Като директор на Софийската опера, 
той успява да изнесе на европейския 
„пазар” българския певчески худо-
жествен „продукт”. Многото успеш-
ни турнета са реализирани в Италия, 
Испания, Швейцария, Холандия, Бел-
гия, Германия и др.

„Винаги съм имал високи претенции 
спрямо певците и не съм правил ни-

какви компромиси с тях. Когато дири-
жирам, изцяло съм в тяхна услуга и се 
стремя да дам възможност на певеца 
да се изяви, да твори на сцената.”

С великолепно чувство за хумор, с 
много малко (4-5) часа сън на деноно-
щие и изключителна работоспособ-
ност, Руслан Райчев е пенсиониран, 
което е добре дошло за немските им-
пресарии. В началото на 90-те години 
той става отново е музикален дирек-
тор в Шверин, а след завръщането си 
в България е поканен за трети път 
да оглави Софийската опера. „Върнах 
се в България, защото съм патриот“, 
казва прочутият диригент и започва 
работа да „извади” националния опе-
рен театър от кризата – заприлича-
ла е на „супермаркет с празни рафто-
ве“, а и са се навъдили много дириген-
ти-„ментета“. 



96 97

„Името на тенора Петър Райчев – символ на бляскава артистична 
кариера по световните оперни сцени в десетилетията между двете 
войни, полага началото не само на всепризнатия феномен на българ-
ските оперни гласове, но и на реалното приобщаване на България към 
страните с най-значим принос за изпълнителската култура в опер-
ния театър на XX век. Приживе увенчан с ореола на първа национална 
оперна легенда, Петър Райчев действително е еталон за белкантово 
майсторство, достигнато с упорито усъвършенставане.”

Проф. д-р Румяна Каракостова

Последното му българско назначение 

е за поста главен диригент на ДМТ 

“Стефан Македонски” в София. Руслан 

Райчев е установил много контакти 

с германската концертна агенция 

„Ландграф”, което значително увели-

чава броя на задграничните изяви на 

театъра.

Маестро Райчев реализира над 3000 

спектакъла и концерта, и над 100 

оперни заглавия, дирижирайки Домин-

го, Френи, Капучили, Карерас, Гяуров, 

Ричарели, Ското, Брузон... пред публи-

ка от цял свят. В годините след Вто-

рата световна война до промените 

в България през 1989 г. е считан за 

един от стожерите на българската 

музикална култура. Вероятно затова 

през 1982 г. Руслан Райчев става пър-

вият българин – кавалер на Ордена за 

литература и изкуство на Франция. 

Заедно със своя баща – тенор Петър 

Райчев, двамата остават оперните 
легенди на България.
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