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Ïðèçèâúò íà äðåâíîãðúöêèÿ ïîåò “ñòàíè 
това, което вече си” е винаги актуален. 
Åäíè ãî ðàçáèðàò êàòî ïîðúêà äà âúçõîäèì 
äî ñâðúõ÷îâåöè; õðèñòèÿíñòâîòî ãî ðàçáèðà 
êàòî íà÷èí äà ñòàíåì ÷îâåöè â ñîáñòâåí 
смисъл. Да направим място на истинската 
си личност да „стане”; да се изправи в 
нас Образът, по Който сме създадени. 
Богословите понякога наричат този процес 
„обожване”.

Има обаче един много популярен израз, 
приписван на руския православен апологет 
дякон Андрей Кураев, – че преди да се обожим, 
трябва да се очовечим. Ироничен поглед към 
злоупотребите с богословско съдържание, 
които всъщност хич не са смешни. 

Имитациите на духовност, привнасянето 
по външни белези на опит от областта 
íà âèñîêàòà õðèñòèÿíñêà àñêåçà êúì 
собствената личност, която често дори не 

2



2 33

е стъпила на пътя на християнството, 
създава плашещи духовни картини. 
Виждаме поведение, далече от 
елементарното приличие и човешка 
ñúïðè÷àñòíîñò, êîåòî ñå êðèå çàä 
високи фрази и “свещен” гняв. Виждаме 
îáèêíîâåíî áåçñúðäå÷èå, ìàñêèðàíî 
като борба за принципи, виждаме мързел 
и глупост, които се представят за 
добродетелна простота, и нарцистично 
самодоволство, което  претендира да е 
олицетворение на истината.

Какво е обаче да се очовечим. Има ли 
„техники” за това и критерии, с които да 
се съотнесем, докато мислим що за хора 
сме всъщност. И дали е възможно изобщо 
да бъдем „духовни”, без да сме успели 
да събудим сърцето си за простите, 
делнични задачи на душата.

В този брой на “Свет” сме подбрали 
текстове, в които се разсъждава 
за това, какво е да си добър човек.  
Размисли за душевното и духовното 
â ÷îâåêà, çà èñòîðè÷åñêîòî ðàçâèòèå на 
психолоãическите ни пластове, за 
културата, общуването и вярата. И 
разбира се – за любовта, без която нищо 
не става наистина.
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Ïðîñòî äà ñòàíåø 
äîáúð ÷îâåê

Игумен Нектарий (Морозов)
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Â
еорятно още тук трябва 
да направим уточнение: 
êàêâî âñúùíîñò îçíà÷àâà 
този израз? Митрополит 

Вениамин (Федченков) обичаше да 
открива около себе си добрите хора 
è ñ ðàäîñò êîíñòàòèðàøå, ÷å òå ñà 
много. Той даже озаглави една своя 
книга така: „Добри хора”. Но това е 
çàùîòî ñàìèÿò òîé áåøå äîáúð ÷î-
век, или по-добре, цитирайки архи-
мандрит Йоан (Крестянкин), да кажа 
„велик Божи угодник”. Затова и във 
всичко умееше да вижда нещо добро, 
както Господ вижда доброто даже в 
най-съсипаните Си създания. 

Но работата не е в това как ни оце-
нява любовта – божествената или 
човешката. Същественото е какви 
сме ние като цяло, така да се каже – 
обективно. 

Ïðåïîäîáíèÿò Éîàí Ëåñòâè÷íèê, èç-
ползвайки образа на лествицата в 
своята книга като образ на духов-
ното възхождане, ни указваше, че 
това възхождане трябва да бъде 
постепенно и последователно. А с 
òîçè, êîéòî ñå îïèòâà ïî-áúðçî äà 
äîñòèãíå âúðõîâå, ïðåñêà÷àéêè ïðè 
òîâà ïðåç åäíà, à ïîíÿêîãà è ïîâå÷å 
степени, най-често се случва това, 
което става и в „обикновения” жи-
вот: той се препъва и пада. И това 
ñòàâà,  çàùîòî òàêàâà ïðèïðÿíîñò å 
свидетелство за гордост, която спо-

ðåä Ëåñòâè÷íèêà è ïðåäøåñòâà âñÿêî 
падение. 

È ïðåïîäîáíèÿò Èñààê Ñèðèåö ãîâî-
ри за това, че между добродетелите 
има „майки и дъщери”. И за този, кой-
òî ñå îïèòâà äà èìà äúùåðÿòà, áåç 
да е придобил майката, желаната до-
бродетел се обръща в зло, в отрова, 
която го унищожава. Как да илюстри-
раме това на практика? Да кажем, че 
човек, който живее в света, решава 
ïî ïðèìåðà íà ïðåïîäîáíèÿ Àðñåíèé 
Велики „да избяга от хората и да се 
посвети на безмълмие”. Забравяйки 
ïðè òîâà, ÷å ñïîìåíàòèÿò ïðåïîäî-
бен първо е достигнал висока мяра 
на християнско преуспяване в све-
та, после се е отделил в пустинята, 
в уединено място, а чак след това се 
е предал на подвига на безмълвието. 
Какъв ще бъде резултатът от тако-
ва действие без разсъждаване? Няма 
съмнение, че ще е плачевен.

Или можем да кажем за друг вид „пре-
скачане на степени”. Човек, който не 
е оставил явни, груби грехове, запо-
чва да мечтае за „духовна молитва”. 
Ñíàáäÿâà ñå ñ áðîåíèöà, ñÿäà íà íèñêî 
столче (нали така е казано в славян-
ското Добротолюбие!), диша бавно, 
êàòî ñå ñòàðàå äà ñúñðåäîòî÷àâà 
ума в сърцето си заедно с всяко ди-
хание. Резултатът от това ще бъде 
или оставянето на такова молитве-
но упражнение поради неговата не-

Ïðîñòî äà ñòàíåø 
äîáúð ÷îâåê
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успешност (молитвата, учи препо-

äîáíèÿò Èñààê, òðÿáâà äà áúäå ñúî-

бразна с живота) или достигането 

íà åäíî áåäñòâåíî ñúñòîÿíèå, êîåòî 

отците наричат прелест. 

Или още... Светителят Теофан на-

писа цяла книга за това „Какво е ду-

ховният живот и как да се настроим 

за него”. Забележителна книга, при 

цялата дълбочина на разглеждания 

предмет – много ясна и достъпна. 

И все пак: действително да разбере 

„какво е духовният живот” може само 

този, за когото той е станал опит, 

който вече се е „настроил” за него. 

Затова твърде често се налага да 

се сблъскваме с едно явление: хората 

не живеят духовен живот, а го ими-

тират, по-точно – измислят какъв 

трябва да бъде той и следват тази 

измислица. 

Игнорирана се оказва една много важ-

на реалност: съществува телесен 

живот. Няма нужда да казваме какво 

е това, защото всеки жив човек не 

може да не знае. Има духовен живот, 

който на дело познават много малко 

хора, но между тези два живота (ду-

ховния и телесния – бел. прев.) лежи 

îãðîìíîòî ïðîñòðàíñòâо на душев-

ния живот. И то се нуждае от това 

да бъде обработено и облагородено. 

Êîãàòî â ñåìèíàðèÿта идва абитури-

ент, който не може да си спомни коя 

последна книга е прочел (или изобщо 

не може да назове прочетена книга), 

за когото са еднакво непознати „Тро-

ицата” на преподобния Андрей Рублев 

и „Мадоната” на Рафаел, а музикални-

òå ïðåäïî÷èòàíèÿ ñå îãðàíè÷àâàò ñ 

ðåïåðòîàðà íà äèñêîòå÷íèÿ äàíñèíã, 

ректорът уморено въздъхва. Ако в 

манастир отиде подобен послушник, 

също толкова уморено ще въздъхне и 

игуменът. Не защото не иска да по-

могне на младия човек да запълни про-

пуските, а защото той има основано 

íà îïèòà îïàñåíèå, ÷å ÷îâåêúò òàêà 

и няма да разбере защо му трябва 

„всичко това”. И от него няма да изле-

çå íèòî äîáúð ñâåùåíèê, íèòî äîáúð 

монах. 

Откъде е тази увереност? От същия 

òîçè îïèò è îò ñàìàòà ñúùíîñò íà 

християнството. То може да бъде 

âúçïðèåòî îò ÷îâåê ñ ðàçâèò èíòå-

лект, който ще се порази от скрита-

та в него дълбочина, понякога даже 

без да е прочел Евангелието, а просто 

дочувайки фраза от църковно песно-

пение (покойният вече Егор Владими-

рович Яковлев, легенда на съветска-

та и руска журналистика, малко пре-

ди смъртта си е попаднал на някакво 

песнопение през Светлата седмица, 

и после никак не можел да се успо-

кои: „Смертию смерт поправ – каква 
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дълбочина има в тези думи!”); а може 

äà áúäå âúçïðèåòî îò ïðîñòè÷úê 

човек с богат сърдечен живот и 

развита душа. Макар че последното 

е толкова рядко в наши дни... А ако 

няма нито развит интелект, нито 

развита душа? За това говорим…

Êîè õîðà îáèêíîâåíî íàðè÷àìå äîáðè 

ние (именно ние, а не митрополит 

Вениамин)? Тези, които... постъпват 

с нас добре. Грубо, примитивно, но 

íà ñîáñòâåí ãðúá âèíàãè íåùàòà íè 

изглеждат по-разбираеми и по-лесно 

стигаме до тях. Помогнал ни е човек, 

когато ние сме се нуждаели от по-

мощ, утешил ни е, когато ни е било 

зле, не ни е оставил, когато другите 

са ни оставили – значи, той е добър. 

Простил ни е, когато сме го обидили с 

нещо, направил е добро, когато не сме 

го очаквали, не е предпочел своята 

полза, а нашата – той просто е забе-

лежителен. Нима можем да се съмня-

ваме в това? Така че това е просто – 

да разберем кой е добър.

По-сложното е друго – да разберем 

колко добри сме ние самите. Случай-

но дочуто сред шума в обществения 

транспорт: подпил мъж обсъжда сам 

със себе си с какво да зарадва (денят 

е празничен) дъщеря си и жена си. „На 

дъщеря ми – сладолед, а на жената... 

какво на жената? Аз самият съм по-

дарък!” Кой от нас не споделя тази 

щастлива увереност? Малко хора и в 

малко моменти от своя живот. 

И дали забелязваме, че някой е отво-

рил уста да ни поздрави и е останал 

така, с отворена уста, защото сме 

минали покрай него, заети със себе 

си? Или че думите ни са причинили 

болка на някого? Или пък е станало 

така, че сме подвели другия? Или 

още такива подобни дреболии? Всич-

ки тези неща, които приемаме тол-

êîâà îñòðî, êîãато някой друг ни ги 
причини… 
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Как мигновено всичко в живота се 
„преобръща”, когато се окажем на 
„чуждото място”! Минаваш вечер по-
край тъмен безистен и чуваш, че там 
бият някого. Кого? Трябва да спреш, 
да погледнеш и да помогнеш? Но под-
лезът е тъмен, часът е късен и на-
около не се вижда полиция… Е, нали 
там, в подлеза, хората  вероятно си 
èìàò ñâîè ðàáîòè è ñâîè ñìåòêè çà 
уреждане; защо да се „навирам между 
шамарите”?

Но ето че теб изведнъж замъкват в 
този подлез и обират малкото, което 
носиш: мобилен телефон, пари. Или 
може би лаптопа, който си взел от 
работа, за да допишеш нещо вкъщи. 
И така ти се иска случайният мину-
вач, чиито стъпки си чул, да спре, да 
се притече на помощ, да отблъсне от 
теб негодниците. Или поне да беше 
извикал: „Полиция! Помощ!”. Но защо 
тези стъпки така бързо се отдалеча-
ват! Как може човек да бъде толкова 
безсърдечен!

В това е и цялата „хитрост” – в 
умението да поставиш себе си на 
мястото на другия, преди на това 
място да те постави Господ. Да се 
ïîñòàâèø è äà ðàçáåðåø êàêâî áè èñ-
кал на мяс тото на този човек, кого 
би счел за добър на мястото на този 
човек. А после да се „върнеш” назад 
è äà ñå ïîñòàðàåø ñàì äà ñòàíåø 
добър за другите. Всичко е толкова 
просто: не прави на другите това, 
което не би искал за себе си и постъ-
пвай с хората така, както би искал 
те да постъп ват с теб (срв. Лука 
6:31). Толкова е просто, че „неразби-
ращият” това няма никакво оправда-
ние, освен ако не е, разбира се, сла-
боумен.  

Ако погледнем на нашия съвременен 
християнски живот, живота на 
õîðàòà â öúðêâàòà, îêàçâà ñå, ÷å 
все пак мнозина „не разбират”. И се 
открива странно зрелище, странно, 
но вече толкова обичайно: „лоши” 
õîðà, êîèòî ñå îïèòâàò äà ñòàíàò 
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„добри” християни, си остават 
„лоши” хора. Как така? Много про-
сто! 

Да се изповядваш регулярно и се-
риозно, като изследваш всичко до 
най-малката подробност (особе-
но това колко пъти си пийнал вода 
след вечерните молитви, че не си 
се прекръстил, като си минал по-
край храма, не си обърнал внимание 
â ïîñòíèÿ äåí, ÷å íà åòèêåòà ïèøå 
„може да има добавен яйчен прах”), 
да оставаш докрай на продължи-
телни манастирски служби, да изпъ-
лняваш не по-малко продължително 
молитвено правило е значително 
по-леко, отколкото да променяш 
себе си. И да четеш светите отци 
е по-лесно, и да прехвърляш броени-
цата, и да съпоставяш как е тълку-
вал притчата за неправедния съдия 
един екзегет, и как – друг. И да се 
учиш на безстрастие от авва Пи-
мен, който гледайки боя, устроен от 
áåçñúâåñòíè ìîíàñè â íåãîâîòî îá-
щежитие, полагал в сърцето си, че 
не присъства там – това също е по-
леко. Разбира се, ако трябва да се 
îòíàñÿìå áåçñòðàñòíî êúì íåùî, 
което въобще не ни касае пряко. 

Особено лесно е при това, като 
ñå îñíîâàâàø íà ïðåâúçõîäíî 
ïîçíàâàíå íà Ñâåùåíîòî Ïèñàíèå è 
îòå÷åñêèòå òâîðåíèÿ, äà îöåíÿâàø 

другите – в какво се заблуждават 

òå, â êàêâî ãðåøàò, êàêâî ïðàâÿò íå 

както трябва. И при това да се при-

движваш ден след ден към християн-

ското съвършенство. Повече да по-

ñòèø, ïîâå÷å äà ÷åòåø, ïîâå÷å äà ñå 

молиш, по-често да се изповядваш и 

причастяваш.

È èñêðåíî äà íå ðàçáèðàø çàùî ñúðöå-

то ти остава така пусто и студено, 

çàùî òè å òàêà ñàìîòíî è áåçïðè-

ютно на душата, защо Господ не те 

утешава, защо го няма това чувство 

за Неговото присъствие, което е 

съставлявало радостта на светии-

òå îùå â òîçè âåê? 

Защо? Защото всички светии са били 

много раними хора, но при това – мно-

го добри. И на нас би ни било добре 

с тях. Те са помнили какво ще каже 

Господ на праведниците в последния 

ден: гладен бях и Ме нахраниха, жаден 

бях и Ме напоиха. Гол бях и Ме обляко-

ха, в тъмница бях и Ме посетиха (срв. 

Мат. 25:35-36). И повече от всичко се 

страхували, да не би тях лично Господ 
да упрекне в обратното. И правели 
всичко, за да не бъде така. 

Ïðåâîä îò ðóñêè: 
Èëèàíà Àëåêñàíäðîâà

Източник: pravoslavie.ru
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Îëãà Ñàâåëèåâà

Измолихме
Петя
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Ëåêàðêàòà ñå êàçâà Èðèíà. Ãîâîðè 
ñå, ÷å å ìíîãî äîáðà â ïðîôåñèÿòà 

ñè. Áåøå íè ïðîâúðâÿëî. Íèòî âåäíúæ 
íå áÿõ âèæäàëà ëèöåòî é. Âèíàãè áåøå 

ñ ìàñêà è î÷èëà. Ðàáîòè êàòî èíôåê-

öèîíèñò. Äîáúð èíôåêöèîíèñò è ëîø 

ïñèõîëîã. Ïðåç öÿëîòî âðåìå äîêàòî 

ëåêóâàøå äúùåðÿ ìè, íå êàçà íèùî, ñ 

êîåòî äà ìå óñïîêîè.

Тя разговаря с мен на езика на цифри-

те и фактите. 

– …левкоцити дванадесет...

– Това добре ли е?

– Това е по-малко отпреди, но повече 

от нормата. И фонтанелата е хлът-

нала. Обезводнила се е.

– Това опасно ли е?

– Ùå ïðåäïèøà ïðåïàðàò è ùå ÿ ñòà-

билизираме...

Тя разговаря... с нежелание. Родители-

те на лежащите в тази болница деца 

я  мъчат с въпроси. Тя е длъжна да от-

говаря. 

Но всяка дума, която излиза от уста-

та й, може да бъде използвана срещу 

нея. 

Ирина подбира думите си внимател-

но. Всяка дума си има адвокат, зако-

диран в резултатите от изследвани-

ята. 

Ирина иска просто да лекува. Ти-
хомълком. Без разпити. Но така не 
може.

Не знам дали я харесвам. Не мога да 
разбера. Но трябва да й се доверя-
вам. Здравето на дъщеря ми е в нейни 
ръце. Тя изобщо не се опитва да ми се 
хареса, да ме успокои, да предотвра-
ти паниката ми. Но може би не е нуж-
но да го прави. Тя е там, за да лекува 
инфекции, не истерии. 

Виждам, че Ирина е изморена. През 
стъклото на очилата й виждам зачер-
вени, сякаш разплакани очи. 

Вече не питам нищо.

И без да питам, виждам, че дъщеря ми 
е по-добре. 

Положителната динамика е налице.

Ïðåäè äâà äíè äåòåòî ìè áåøå ïî÷òè 
в безсъзнание, а днес седи, усмихва се 
и с апетит яде ябълка. 

Ирина преглежда дъщеря ми, преслуш-
ва я, примигва. Казва й:

– Браво, Катя. 

А на мен не казва нищо. 

Та нали аз не питам.

След обяда докараха момче на годинка 
в много тежко състояние. 

Ирина започна да звъни в централна-
та болница. Работата е там, че в ин-
фекциозната няма реанимация. А де-

Измолихме 

Петя
11
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тето е много зле. Но от централна-
та грубо отвърнаха: става въпрос за 
íÿêàêâà íåâðîèíôåêöèÿ, ïðè íàñ íÿìà 
места, лекувайте си го сами. 

Работният ден на лекаря трае мак-
симум до петнадесет часа. Време е 
Ирина да се прибира. Тя си има мъж 
и собствени деца. Но момчето? То е 
много зле. Ирина остава на работа. 
Държи пациента под наблюдение. 
Кара се с централната болница. На-
стоява да пратят невролог и няка-
къв препарат. Кара се и с мъжа си. 
Той настоява жена му да се прибере. 
Защото момчето е чуждо, а вкъщи я 
чака семейство. Медицинските сес-
три притихват. Свикнали са, че на-
чалството си отива към три, а след 
това в болницата става весело. Ед-
ногодишното момченце лежи в кабин-
ка до нашата. Всичко се чува при нас.

Майка му говори по телефона. Аз чу-
вам всяка дума. Тя звъни на позна-
ти и им казва да се молят за Петя. 
Подсказва им кои молитви да казват. 
Моли някого да отиде в църквата и да 
разкаже на отеца за Петя. За да се 
моли и свещеникът. Той е по-близо до 
Áîãà îò îáèêíîâåíèòå âÿðâàùè; ìî-
литвата му ще стигне по-бързо.

Вечерта чувам как Ирина влиза при 
òÿõ è êàçâà íà ìàéêàòà, ÷å ñàìè òðÿá-
ва да купят лекарство. Защото в бол-

ницата няма такова. „Запишете си”, 
– казва лекарката. Диктува им препа-
ратите. Сред тях е „Мексидол”. 

Чувам как майката възмутено крещи:

– Ние плащаме данъци!... Лекувайте 
детето! ... Обирате хората!... Ще ви 
съдя...

Ирина не отговаря нищо и излиза от 
стаята. 

На моята дъщеря също даваха „Мек-
сидол”. И ние го купувахме сами.

Чувам как майката звъни на съпруга 
си. Оплаква се от лекарите, моли го 
да донесе икони и светена вода. 

Аз имам излишни ампули „Мексидол”. 

Взимам опаковката и излизам в кори-
дора. По принцип това е забранено, 
всички боксове са изолирани, но аз 
търся Ирина. Намирам я в стаята на 
персонала. 

Тя диктува списък с препарати за 
Петя. Диктува го на мъжа си по теле-
фона. Не вижда, че съм влязла – стои 
с гръб към мен. 

– Хайде, Виталий. Сега ми трябват. 
Донеси ми. Момчетата ще останат 
сами само двадесет минути. Не са 
малки вече...

Виталий се бунтува по телефона. 

– Виталий, аптеката работи до де-
сет. После ще ми обясняваш колко 

12
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лоша майка съм. Сега купи лекар-
ства... 

– Ето „Мексидол”, – казвам аз. – Имам 
излишен. Нека не купува „Мексидол”.

Ирина потръпва и рязко се обръща. За 
първи път я виждам без маска. Краси-
ва е. 

– А, благодаря, – казва тя и добавя в 
слушалката, – не купувай „Мексидол”. 
Намерихме. 

Аз пъхвам в джоба на халата й хиляда 
рубли.

– Полудяхте ли, няма нужда! – Ирина 
ме хваща за ръката.

– Това не е за Вас. За Петя е.

Тя свежда поглед.

– Благодаря ти, – тихо отговаря тя 
и веднага се поправя, – Благодаря Ви.   

– „Ти”, – на свой ред я поправям аз и се 
връщам в бокса си.

През нощта Петя се влоши. В просъ-
ница чувам как Ирина командва сес-
трите – какви системи да сложат и с 
какво да свалят температурата. 

Също така чувам как през цялото 
време майката се моли. 

Когато дъщеря ми се разболя, хиляди 
хора искаха да помогнат.

Ако трябва да направя приблизител-
íà ñòàòèñòèêà, îò âñåêè ñòî ÷îâå-
êà, êîèòî èñêàõà äà ïîìàãàò, 85% ñå 

молеха за детето ми, подсказваха ми 
кои са правилните молитви, съветва-
õà äà ñå èçïîâÿäàì, äà èçâèêàì ñâåùå-
ник в болницата, да запаля свещичка. 
Казваха: „Майчината молитва може 
да извади човек от морското дъно”. 

Пет процента предлагаха да пробва-
ìå íåòðàäèöèîííà ìåäèöèíà, õîìåîïà-
тия, остеопатия, акупунктура, рейки, 
магьосник, целител, врачка...10% пра-
ãìàòè÷íî íè äàâàõà êîíòàêòèòå íà 
добри лекари, съветваха ни да ходим 
в Европа, защото „в Русия няма добра 
медицина, нали разбираш”.

Някъде бях чела, че колкото по-нисък 
е жизненият стандарт, толкова по-
силна е Вярата. Колкото по-малко 
зависи от човека, толкова повече се 
уповава той на Бога. Не знам дали 
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òîâà å òàêà, íî ìàéêàòà íà Ïåòÿ ìè 
изглеждаше като жена, която ако мо-
жеше да избира, би завела болното 
дете не в болница, а в църква. 

Аз самата вярвам в Бог. Вярвам силно. 
И чувствам Неговата благословия. 
Но Бог има много работа. Той обича. 
И прощава. И спасява. И напътства. 

Той е Всемогъщ. А ние не сме. 

И Той няма за цел да изживее живота 
íè âìåñòî íàñ, äà ðåøè íàøèòå çàäà-
чи. Бог е учител, но домашната рабо-
та остава за нас.   

Той ни учи да Го носим в душите си, но 
вече кой и как ще усвои уроците Му...

Понякога лоши неща се случват на до-
бри хора. И това също е Божия Воля. 

Но това как вие се справяте със си-
туациите е вашата „зона на отго-
ворност”. Проверка на това как сте 
усвоили Божия урок. Та нали живеете 
за нещо. 

È íå òðÿáâà äà ìàñêèðàìå ñâîÿ ìúð-
зел и безотговорност като „Божие 
провидение” и „Божий промисъл”. 

Божият промисъл се състои само в 
това всички ние, независимо от слож-
ността на ситуацията, винаги да бъ-
дем хора...

Бог няма да купи антибиотици. Ще ги 
купи Виталий, който днес сам храни с 

ãðå÷êà äâåòå ñè äåöà, çàùîòî ìàìà 
е заета. Мама спасява малкия Петя, 
когото е повалила инфекцията. 

Сутринта Петя се подобри. Заспа. 
Без температура. Спокойно. Заспа и 
майка му. Аз спрях да чувам молитви-
те й. Чувах само хъркане. 

Ирина не беше спала цяла нощ.

В 9 започва нейната смяна. Тя мина-
ва по стаите. Влиза при мен и дъщеря 
ми. 

– Левкоцити 10 – казва ми тя.

– Благодаря, – отговарям.  

– Това е хубаво. Възпалението мина-
ва.

– Да, разбирам.

Не я питам нищо. Много й съчувст-
вам. Ирина е с маска и очила. Зад очи-
лата се виджат възпалени, червени, 
сякаш разплакани очи. 

Тя тръгва по другите стаи. 

В три часа свършва смяната й. Петя 
е много по-добре. 

Той се събужда весел, похапва си до-
бре. 

Преди да си отиде, Ирина влиза при 
него. Да се убеди, че всичко е наред.

Чувам как преглежда момчето и неж-
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но го убеждава да й даде да го пре-
слуша. 

В този момент телефонът на майка-
та звъни и аз чувам как тя казва въз-
торжено:

– ИЗМОЛИХМЕ ГО, ИЗМОЛИХМЕ 
ПЕТЯ!!!!!

Гледам през прозорчето на бокса си 
и виждам как Ирина върви към къщи. 
Походката й е тежка, като на много 
изморен човек. Тя е добър инфекцио-

нист. И много добър човек. Може да се 
каже, че е посланик на Бога. Тя е тази, 
която победи болестта на Петя. Уби 
ÿ ñúñ ñâîèòå çíàíèÿ, ñ îïèòà ñè è ñ 
антибиотик.

И сега се прибира. Без сили и без бла-
годарности. Работата й е такава. 

Измолихме го... 

Ïðåâîä îò ðóñêè: Ïàâëà Ñèâîâà

Източник: www.pravmir.ru
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Владета Йеротич

За духовните пластовев модерния човек
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Мисля, че и във всекиго от 
нас живеят тези трима: 
åçè÷íèêúò, ñòàðîçàâåòíè-

ят и новозаветният човек. Техните 
âçàèìîîòíîøåíèÿ, áîðáàòà èì, ïî-
голямата или по-малка развитост 
или закърнялост на едни или други 
слоеве – всичко това е динамиката 
на нашия индивидуален и общест-
вен живот. Какво всъщност пред-
ставлява и какво значение има за 
човека всеки от тези слоеве?

Åçè÷åñêèÿò ÷îâåê â íàñ å õåäîíèñò, 
÷îâåê íà ïðèðîäàòà, êîéòî òúðñè äà 
задоволи своите нагони, онова, което 
Фройд нарича „принцип на удоволстви-
ето“ – онова органично ядро на всяко 
÷îâåøêî ñúùåñòâî, êîåòî å èçðàçåíî 
най-силно през детската му възраст и 
се запазва при възрастния дотолкова, 
доколкото инфантилното се е запази-
ло у него. Пълното отдаване на „прин-
ципа на удоволствието“ би довело чо-
века до духовна ентропия и биологична 
гибел; ето защо мъдрата природа, или 
„добрата фея“, както я нарича Адлер, 
èçïðàùà íà ÷îâåêà ñòðàäàíèÿ, êîèòî 
започват още от люлката и го водят 
към т. нар. „принцип на реалността“.

Åçè÷åñêèÿò ÷îâåê â íàñ å ÷îâåê íà 
рода, свързан по кръв с другите от 
същия произход. Той е недоверчив 
към чуждите до степен на ксенофо-
бия, често лукав и безогледен, вина-
ги „един от всички“, никога срещу 
всички. В обществения живот този 
÷îâåê å äåìîêðàòè÷åí àíàðõèñò, ñå-

бичен индивидуалист, който не се 
е развил до личност, рядко и труд-
но способен за сътрудничество с 
другите хора, дори когато е налице 
някоя сериозна заплаха, завистлив, 
злопаметен и отмъстителен, заве-
ùàâàù ñâîåòî îòìúùåíèå è íà ïîêî-
ленията след себе си.

Езическият човек в нас е безбожен, 
или по-скоро многобожен. Вярва в ду-
хове, добри и зли, хтонични и небесни, 
и най-вече в духовете на предците, 
êîèòî ïîñòîÿííî, äîðè è ìíîãî ãîäèíè 
след смъртта си, наобикалят близ-
ките си, помагайки им или по-често 
îòìúùàâàéêè èì çà òîâà, ÷å íå ñà ñå 
отнасяли навремето добре към тях. 
Той е склонен да вярва в най-различни 
магии, уповава се на врачки и баячки.

Âÿðàòà íà åçè÷åñêèÿ ÷îâåê å íàé-ñõîä-
на с анимизма. Да напомним, че ани-
ìèçìúò å âÿðâàíå, ñïîðåä êîåòî äîðè 
мъртвите вещи притежават същата 
ментална сила като човека. Анимис-
тичното съзнание е сигурно, че физи-
ческите предмети и сили имат душа 
и че чрез тях действат добри и зли 
богове. Най-изразителен пример за 
íåîñúçíàò àíèìèçúì ñà äåöàòà, êîè-
òî ïåðñîíèôèöèðàò è àíòðîïîìîðôè-
зират всичко около себе си. До 12, а 
понякога и до 14-годишна възраст де-
òåòî, ïîäîáíî íà ïðèìèòèâíèÿ ÷îâåê, 
не може да си представи по друг начин 
Бога, природата или свръхприродния 
свят, освен като прилага към тях 
човешки понятия и мерки. За анимис-

Владета Йеротич
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òè÷íîòî ñúçíàíèå Áîã å âèíàãè íÿêîé, êîé-
то закриля, награждава и наказва – точно 
така, както го вършат бащата и майката. 
Всяко дете е религиозно, но по чисто идо-
лопоклоннически начин. Усещайки твърде 

рано своята несигурност и слабост, как-

òî è êàïðèçíîòî íåïîñòîÿíñòâî è ñâîåí-

ðàâíîñòòà íà ñâîÿòà ïðèðîäà è íà òàçè 

на родителите си, а и на света изобщо, 

äåòåòî, ïîäîáíî íà ïðèìèòèâíèÿ ÷îâåê, 

приписва божествени свойства на всеки 

ïðåäìåò è âñÿêî 

живо същество, 

íàäÿâà ñå è î÷àê-

âà îò òÿõ ïîìîù 

и защита. Ето 

çàùî áèõìå ìîã-

ли да кажем, че 

религията е не 

толкова начин 

çà îáÿñíåíèå íà 

ìèñòåðèÿòà íà 

света, колкото 

надежда. Тъй като 

â ðàííàòà, ïðèìèòèâíà ôàçà íà ÷îâåøêè-

те вярвания всеки предмет е отделен бог, 

то многобожието е най-ранната и най-ес-

тествена форма на проява на религиозно-

то чувство в човека. 

Съвестта у езическия човек е едва в за-

родиш; ето защо едва ли може да сòàâà 
дума за морален дълг или отговорност у 
него, а да не говорим за чувство за вина, 
грях и покаяние. 

Дали би се намерил някой, който и 
след изброяването на тези същест-
âåíè õàðàêòåðíè ÷åðòè íà åçè÷åñêèÿ 
÷îâåê äà íå ïðèçíàå, ÷å òîçè ÷îâåê 
продължава да живее и в нас, съвре-
менните хора? Дали въобще е учуд-
ващо, че атавистичната душа на на-
шите предци изплува винаги отново в 
нас като жива, като имаме предвид, 
че т. нар. праисторически човек е жи-
вял десетки, а вероятно и стотици 
хиляди години преди появата на исто-
рическия човек!

Не само религиозното, но и общочо-
вешкото съзнание се движи в свое-
òî ðàçâèòèå îò êîíêðåòíîòî êúì 
àáñòðàêòíîòî, îò âúíøíîòî êúì 
âúòðåøíîòî, îò êàïðèçíîñòòà íà 
боговете към телеологичната кау-
залност. Неоценима услуга му прави 
юдейската религия, защото тъкмо 
òÿ åíåðãè÷íî ïðîòèâîïîñòàâÿ íà 
езическия стремеж на човека към 
ïðèìèòèâíèòå çàùèòíè ìåõàíèçìè 
íà êîíêðåòèçàöèÿòà è ôàíòàçìåíà-
òà èäåàöèÿ âÿðàòà â åäèíèÿ íåâè-
дим Бог. Така се извършва сериозна 
трансформация на религиозните 
âÿðâàíèÿ íà ÷îâåêà, íà íåãîâîòî 
съзнание и поведение: от полите-
èçìà è ïàãàíèçìà êúì åäèí åòè÷åñêè 
монотеизъм. Не науката прекрати 
идолопоклонството и политеизма, 
а тъкмо пророческата юдейска ре-
лигия. Но дали всъщност тази ре-

Във всекиго от 
нас живеят 

тези трима: езич-
никът, староза-
ветният и новоза-
ветният човек.
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лигия, а по-късно и развитието на 
науката сложиха край също и на 
àíèìèñòè÷íîòî ñúçíàíèå, ìíîãîáî-
жието и безбройните примитивни 
фантазми в нас? Дали магичното и 
митичното, образуващо същината 
на езическите религии, е преобразе-
íî â äîñòàòú÷íà ñòåïåí â äíåøíèÿ 
човек? Способен ли е той наисти-
íà äà ðàçáåðå, ÷å íåãîâèÿò Áîã íå 
е природно същество, а чист Дух, 
Комуто не могат да се приписват 
÷îâåøêè ñâîéñòâà è Êîéòî èñêà îò 
÷îâåêà ñâîáîäåí èçáîð â íåãîâèÿ ìî-
рален живот? „Ако погледнем назад 
– пише Джордже Янич, – ще разбе-
ðåì, ÷å ìàãèÿòà íèêîãà íå å èç÷åç-
вала напълно от християнския свят. 
Християнството винаги е било из-
кушавано от магията.“1 Дали изоб-
що е възможно, пък и необходимо ли 
е това – да унищожим, трансформи-
раме или сублимираме всичко магич-
íî â íàñ?

В своето чудесно есе „Ще бъдете 
êàòî áîãîâå“, â êîåòî îáÿñíÿâà ïî 
психологически начин същността 
на монотеистичния юдаизъм, Ерих 
Фром пише, че дори в третата фаза 
íà ðàçâèòèåòî íà ïîíÿòèåòî Áîã àí-
тропоморфният език не е изчезнал 
напълно. Но много по-важно е подчер-
таното различаване между идола и 

1 Магиjа, суjеверjе и црква. – В: Богословље, 
1985, № 1–2, Београд.

Бога, което намира своя пълен израз 
â èäåÿòà çà áåçèìåííèÿ Áîã, Êîéòî 
казва на Моисей: „Àç ñúì Òîçè, Êîéòî 
å“2. Това значи, че Бог е, че Той е жив, 
присъства, че е Създател на света и 
човека. Тъкмо като такъв се разкрива 
Той на човека. Едва на второ място 
èäâàò âúïðîñèòå, êîèòî ïî-êúñíî ùå 
ñòàíàò ïðåäìåò íà áåçêðàéíè áîãî-
словски спорове и догмати: кой е Бог 
или какво е Бог? Според християн-
ñêîòî âÿðâàíå 
åäâà ñ ïîÿâàòà 
на Иисус Хрис-
òîñ Áîã ñå å 
явил и видимо, 
като въплъти-
лото се второ 
Ëèöå íà Ñâåòà 
Троица.

Â ñðàâíåíèå ñ 
åçè÷åñêèÿ ñòà-
ðîçàâåòíèÿò 
÷îâåê íåñúì-
íåíî îçíà÷àâà 
голяма крачка 
íàïðåä â èñòîðèÿòà íà ÷îâå÷åñòâî-
то. Ще подкрепим това твърдение с 
примери от Стария Завет. Извест-
ната Божия заповед: „Затова ще ос-
òàâè ÷îâåê áàùà ñè è ìàéêà ñè è ùå 
се прилепи към жена си; и ще бъдат 
двамата една плът“ означава начало 

2 В синодалния превод букв. „Аз съм вечно 
Съществуващият“ (вж. Изх. 3:14). (Бел. ред.)

B ранната, прими-
тивна фаза на чо-

вешките вярвания всеки 
предмет е отделен бог, 
то многобожието е най-
ранната и най-естест-
вена форма на проява на 
религиозното чувство в 
човека.
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íà íåçàâèñèìîñòòà íà ÷îâåêà, íî è 
на истинската любов между мъжа и 
жената, която е възможна едва след 
ñêúñâàíåòî íà ïúðâè÷íèòå, èíöåñ-
туозни връзки с родителите. Покор-
ството и послушанието към бащата 
и главата на племето се заместват 
постепенно с послушание към Бога. 

Фром мно-
ãî âÿðíî 
пише: „В 
ï ð î ö å ñ à 
íà ðàçâè-
òèåòî íà 
÷îâåøêà-
òà ðàñà 
може и да 
íå å èìà-
ло друг 
íà÷èí ÷î-
âåêúò äà 
ñå îñâî-
áîäè îò 

инцестуозните връзки с природата 
и клана, освеí ÷ðåç çàïîâåäòà çà ïî-
слушание към Бога и закона (…) по-
слушанието към Бога е също така и 
îòðèöàíèå íà ïîêîðñòâîòî êúì ÷îâå-
ка (…), защото Божият авторитет 
осигурява на човека независимост 
от човешкия такъв (…) кръвното 
ðîäñòâî ñ áàùàòà ñòàâà âòîðè÷íî 
спрямо духовната връзка с учителя“. 

Недоверието, страхът и омрàçàòà 
íà åçè÷åñêèÿ ÷îâåê êúì ÷îâåêà îò 

друга нация, език, вяра или раса започ-
âàò äà ñå êîðèãèðàò ñúùåñòâåíî îò 
заповедта на закона: „Не се гнуси от 
идумеец, понеже той е твой брат…“3 
(Втор. 23:7). На друго място в същия 
този закон се казва: „Кога пришълец 
се засели в земята ви, не го притес-
нявайте: пришълецът, заселен между 
вас, да ви бъде също като ваш тузе-
ìåö; îáè÷àéòå ãî êàòî ñåáå ñè; çàùî-
то и вие бяхте пришълци в Египет-
ската земя“ (Лев. 19:33–34). 

Родовото, кръвното и дори инцесту-
озното смешение е по-ско ро правило 
ïðè ïîâå÷åòî íàðîäè íà äðåâíèÿ ñâÿò, 
в това число и при юдеите. Ето защо 
се случва нещо твърде необичайно, 
когато Моисей се жени за неюдей-
ка, а цар Давид се оказва потомък 
на смесен брак – между юдеина Вооз 
и моавката Рут. Само идването на 
Иисус Христос като Месия, според 
правилната забележка на Рудолф 
Щайнер, слага край на един твърде 
дълъг времеви период, през който е 
господствал принципът: „Аз и Авраам 
едно сме“. Принципът на кръвната, 
телесна, племенна връзка с други-
òå õîðà ñå çàìåíÿ ñ åäèí íîâ è âå÷åí 
принцип, който гласи: „Аз и Отец едно 
сме“, т. е. от една качествено нова 
èäåíòèôèêàöèÿ íà ÷îâåêà ñ Áîãà è 

3 Идумейците са били, както се знае, традиционни 
неприятели на евреите. (Бел. прев.)

Дали магичното 

и митичното, 

образуващо същината 

на езическите религии, 

е преобразено в доста-

тъчна степен в днешния 

човек?
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духа. Човекът, който по този начин 
ñå èäåíòèôèöèðà ñ Áîãà, íå ñàìî ïðå-
одолява инцестуозно-семейно-родо-
âîòî îòíîøåíèå êúì îáùíîñòòà, íî 
è çàñòàâà íàä ñâîÿòà íàöèÿ, áåç äà ñå 
отказва от принадлежността си към 
нея. Дали новозаветният човек наис-
тина се е издигнал до този нов и въз-
вишен принцип на духа?

Ñõâàùàíåòî, ñïîðåä êîåòî íÿêîé 
по-тежък грях на човека може да се 
прояви едва в поколенията на негови-
те внуци и правнуци, е било дълбоко 
вкоренено в израилския народ; то се 
ïðåíàñÿ è ïðè íîâîçàâåòíèÿ ÷îâåê è 
продължава до ден днешен. Не вижда-
ме ли често в някоя неизлечима или 
хронична болест знак за силата на 
съдбата, чиято предопределеност и 
кармична неизбежност стои подоб-
íî íà ñòàðîãðúöêàòà Àíàíêå äîðè 
над самия върховен бог Зевс? Че 
едно такова тълкувание не трябва 
íåïðåìåííî äà å âÿðíî, à íàé-÷åñòî è 
не е такова, са знаели още юдейски-
те пророци: „Душа, която съгрешава, 
ще умре; син не ще понесе вината на 
áàùà, è áàùà íå ùå ïîíåñå âèíàòà íà 
ñèí, ïðàâäàòà íà ïðàâåäíèÿ ïðè íåãî 
ñè è îñòàâà, è áåççàêîíèåòî íà áåç-
законния при него си и остава“ (Иез. 
18:20). Или: „И тогава не ще казват 
вече: „áàùèòå ÿäîõà êèñåëî ãðîçäå, à 
çúáèòå íà äåöàòà ñêîìèíÿñàõà“, íî 
всеки ще умира поради своето соб-

ствено беззаконие; който яде кисело 
грозде, нему ще скоминясат зъбите. 
Åòî, íàñòúïâàò äíè, êàçâà Ãîñïîä, è 
ще сключа с дома Израилев и с дома 
Иудин нов завет“ (Иер. 31:29–31).

Вече споменахме дълбоко вкоренена-
òà ïîòðåáíîñò íà åçè÷åñ êèÿ ÷îâåê 
от призоваване на духове, магически 

ïðàêòèêè, êîèòî òðÿáâà äà äîíåñàò 
на човека сила, здраве, слава – по-
òðåáíîñò, êîÿòî ñå ïðåíàñÿ ïî÷òè 
изцяло върху старозаветния, а от-
там и върху новозаветния човек (да 
ñè ñïîìíèì äîðè ñàìî çà ðàçïðîñòðà-
íåíèÿ äíåñ ïî ñâåòà ñïèðèòèçúì, êàê-
òî è çà ðàçíîîáðàçíèòå âèäîâå áàåíå 
и магии сред нашия народ). Извест-
но е онова място в Стария Завет 
(1 Цар. 28:6–25), в което цар Саул, 
уплашен от филистимската войска, 
отива при врачка и я моли да извика 

Още от старозаветно време хо-

рата започват постепенно да 

различават задълженията, наложе-

ни на човека от външните власт и 

авторитет, и онези, които човекът 

изпълнява, защото съвестта му из-

исква това.
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духа на Самуил, който наистина му се 
явява и осъжда направеното от него. 
Â Òàëìóäà èìà ìåñòà, ïðåäâåùàâàùè 
разпространеното днес различаване 
на „черната“ и „бялата“ магия.

Заедно със засилването на морала и 
моралните задължения при староза-
âåòíèÿ ÷îâåê, ñ ðàçâèòèåòî íà îíà-
зи психична структура, която Фройд 
нарече „Свръхаз“, а Фром – „хетеро-
номна, авторитарна съвест“ (а спо-
ðåä õðèñòèÿíñêîòî ñõâàùàíå ñåìåòî 
на автономната съвест, или онова, 
което се нарича „Божи глас в душата 
ни“, е присъствало винаги в човека), 
ñòðîãîñòòà íà âúíøíèÿ çàêîííè÷å-
ски живот в рамките на старозавет-
íàòà îáùíîñò ïðèäîáèâà âñå ïî-ãî-
лям симетричен паралел в строгост-
та на вътрешния живот на все по-ин-
дивидуалистично настроения човек. 
Îùå îò ñòàðîçàâåòíî âðåìå õîðàòà 

започват постепенно да различават 
задълженията, наложени на човека от 
външните власт и авторитет, и оне-
зи, които човекът изпълнява, защото 
съвестта му изисква това. Колебани-
ята на човека между „трябва“ и „ис-
кам“ продължават вече хиляди години; 
сблъсъкът между автономната и хе-
терономната съвест е още по-силен 
ïðè íîâîçàâåòíèÿ ÷îâåê îò Õðèñòîâî 
време до днес. Този сблъсък не само е 
същината на човешкото дуалистич-
íî ñúùåñòâî, òîé å è íåãîâèÿò îòãî-
вор, винаги нов и различен, на вечния 
Божи дар: свободата на избора.

Междувременно трябва да се върнем 
към силната и дълбоко вкоренена по-
требност на човека от идоли. Фром 
много правилно казва: „Човекът пре-
íàñÿ ñîáñòâåíèòå ñè ñòðàñòè è 
особености върху идолите. Колкото 
повече обеднява себе си, толкова по-
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силен и по-голям става идолът. Идо-
лът е отчуждена форма на човешкия 
опит (…). Достатъчно е да кажем, 
÷å èñòîðèÿòà íà ÷îâå÷åñòâîòî äî 
äåí äíåøåí å ïðåäè âñè÷êî èñòîðèÿ 
на идолопоклонството: от примитив-
ните глинени и дървени идоли до мо-
дерните идоли на държавата, лидера, 
производството, потреблението, над 
които се издига един идолизиран Бог“.

По всичко изглежда, че човекът, осо-
бено ако той е религиозен човек, 
трябва най-напред да научи какво Бог 
íå å. А Бог не е римски император, 
Август, Наполеон, Хитлер или Ста-
лин. Бог не е власт и собственост, 
Той не е в благополучието на т. нар. 
жизнен стандарт, в космическия ко-
раб или компютъра, защото всичко 
това са идоли, създадени от човешка 
ръка, за да служат на човека, а не за 
да бъдат обожествявани от него. Не 
можем, според думите на Иисус Хрис-

тос, да служим „на Бога и на мамона“. 
Мамонът, божеството на златото, 
златният телец, е нещо мъртво, 
което умъртвява и човека, който му 
служи. Предупреждението на старо-
çàâåòíèòå ïðîðîöè, âúçîáíîâåíî âïî-
следствие в цитираните от нас Хри-
стови думи, е валидно и за днешните 
хора, независимо от това, дали те са 

религиозни, или не: който иска да ос-

тане жив, т. е. да е винаги с открит 

дух, може да го направи само ако почи-

та и обича онова, което е вечно живо, 

а това е самият живот и Онзи, Който 

го е създал, задвижил и постоянно го 

активира.

Бог не е в някакви институции, нито 

дори в институцията на Църквата, 

когато тя е само една институция. 

Затова християнството казва, че 

Христос присъства в Църквата като 

в Свое мистично Тяло, а не като в 

политизирана институция. Бог при-

съства в литургията, в светото 

Причастие и другите тайнства; Той 

ïðèñúñòâà â îáðàçà íà ñâåùåíèêà, 

êîéòî ïîñðåäíè÷è ïî åäèí òàéíñòâåí 

и молитвен начин между Бога и чове-

ка. Това обаче не означава, че свеще-

нослужителят е в този смисъл при-

вилåãèðîâàí ïðåä Áîãà, íÿêîé, êîãîòî 
трябва да превръщаме – както често 
се и прави – в идол за обоготворява-

Историята на 
човечеството 
до ден днешен 

е преди всичко история 
на идолопоклонството.
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не. Само Бог е Онзи, Когото трябва 
да почитаме религиозно, от Когото 
òðÿáâà äà èìàìå ñòðàõ è íà Êîãîòî 
трябва да принасяме жертви. Но как-
ви жертви? Ярета? Първородните 
мъжки рожби в семейството, както 
при езическите народи преди Моисей, 
или пък сърца на девойки, както при 
предколумбовите народи в Америка? 
Парични жертви или пък жертви под 
формата на психосоматични боле-
сти, когато жертваме един орган, за 
да спасим цялото (pars pro toto, чес-
та жертва в по-ново време)? Бог не 
èñêà îò ÷îâåêà íèòî åäíà îò òåçè 
жертви, нито пък ги е искал някога. 
Не друг, а човекът е бил и остава, 
според думите на руския философ 
Виктор Несмелов, онзи, който винаги 
åêñòåðèîðèçèðà è îáåêòèâèðà Áîãà, 

приписвайки му човешки свойства, 
очаквайки от Него заплаха, гняв и на-
казание. Тъкмо човекът не прощава 
на себе си, нито на другите, търси 
отмъщение, било като наказва с аг-
ресията си други, често невинни хора 
и народи, било, както все по-често 
се случва днес, като наказва самия 

себе си, навличайки си безсъзнателно 

всички възможни психосоматични бо-

лести, пристрастявайки се към алко-

хола и наркотиците, разболявайки се 

от депресия и довеждайки самия себе 

си до самоубийство. 

Каква жертва иска Бог от човека? 

Милост и нищо друго. Още старо-

çàâåòíèÿò ïðîðîê Îñèÿ ïðåäàâà Áî-

жиите думи на своя народ: „Аз искам 

милост, а не жертва, и богопознание 

повече, нежели всесъжения“ (Ос. 6:6). 

Иисус Христос казва в Евангелието 

според Матей: „Идете и се научете, 

що значи: „милост искам, а не жерт-

ва“ (Мат. 9:13). И най-накрая, св. Йоан 

Златоуст без колебание проповядва: 

„На Страшния съд ще ни питат само 

едно – дали сме били милосърдни“.

Идването на Иисус Христос в све-

та като въплътен Логос носи на хо-

рата ново качество на живот. Чо-

вешката индивидуалност получава 

възможността да стане личност. 

Автономната съвест получава въз-

можността да надделее над хеòåðî-
íîìíàòà, çàùîòî ñ Õðèñòîâèÿ ïðèçèâ 

По всичко изглежда, 
че човекът, особено 

ако той е религиозен човек, 
трябва най-напред да нау-
чи какво Бог не е.
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към него човекът получава нови кри-
ла. Със засилването на доброволната 
âÿðà íà ÷îâåêà â Õðèñòà Áîãà ðàñòå 
и неговата надежда в Божията бла-
годат, а с тях и любовта придобива 
ценност, каквато никога не е имала в 
този свят. Законът е заменен с бла-
годатта, според известните думи 
на апостол Павел в Посланието до 
римляни: „Понеже завършък на закона 
å Õðèñòîñ, çà äà áúäå îïðàâäàí âñå-
ки вярващ“ (10:4) и „Грехът не бива да 
господарува над вас, защото вие не 
сте под закона, а под благодатта“ 
(6:14), а също и в Посланието до гала-
тяни: „Чрез закона умрях за закона, та 
да живея за Бога“ (2:19).

Най-старият неприятел на човека – 
страхът – е изгонен от душата и тя-
лото на човека, който вярва. 

Има само едно сигурно лекарство за 
ñòðàõà è ñàìî åäèí ìåòîä, êàçâà àïîñ-
тол Йоан: „В любовта страх няма, но 
съвършената любов пропъжда страха, 
защото в страха има мъка. Който се 
бои, не е съвършен в любовта“ (1 Иоан. 
4:18). В това послание два пъти се спо-
менава думата „съвършен“. Не насочва 
ли тази дума новозаветния човек към 
едно усъвършенстване до края на жи-
вота според „мярата и ръста Христо-
ви“? Този процес означава преди всичко 
непрестанно опознаване и смела бор-
ба с идолопоклонника в мен, както и с 
онзи изряден от законова гледна точка 

ñòàðîçàâåòåí ôàðèñåé, êîéòî âúðøè 
своите задължения, но ги върши само 

çàùîòî òðÿáâà, çàùîòî òå ñå èçèñ-

кват от закона, защото се страхува 

îò íàêàçàíèå, àêî íå ãè èçâúðøè, êîéòî 

живее, с една дума, в царството на не-

обходимостта, а не на свободата.

Колко тежко ни е да изпълним това 

божествено изискване! Но защо е 

òàêà? Ïîðàäè ïðèâèäíî ïðîñòà-

òà ïðè÷èíà, ÷å â íàñ íåïðåñòàííî 

живее и работи езическият идоло-

поклонник, а също и онзи староза-

âåòåí ÷îâåê, êîéòî íå å ïðåîáðà-

зил страха от Бога и пред Бога в 

любов към Него, въïðåêè ÷å îùå â 
Стария Завет, както посочихме, 
èìà äîñòàòú÷íî ìíîãî ìåñòà, â 
êîèòî ñå êàçâà, ÷å ñòðàõúò òðÿáâà 
да се превърне в любов, а законът – 
в свобода. 

К аква жертва иска Бог 

от човека? Милост 

и нищо друго. Още староза-

ветният пророк Осия пре-

дава Божиите думи на своя 

народ: „Аз искам милост, 

а не жертва, и богопознание 

повече, нежели всесъжения“ 

(Ос. 6:6).
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Ñòðàõúò, ðàçáèðà ñå, ïðèñúñòâà âå÷å 
в самия корен на физическото и ду-
шевно същество на човека. Човекът 
се страхува от всичко, и с право. 
Рано сблъсквайки се със собствена-
òà ñè áåçïîìîùíîñò è áåçãðàíè÷íà 
слабост на „мислеща тръстика“, чо-
векът е трябвало да се страхува от 
всичко: светкавицата и гръмотеви-
цата, наводнението и труса, а най-
вече от другия човек, от когото е за-
висил. Още родителите, дори ако не 
èñêàò òîâà, âêàðâàò ñòðàõà â äåò-
ските кости. Как тогава човекът да 
не се страхува от Бога и да не смята, 
÷å ùå áúäå âúçíàãðàäåí è çàïàçåí, àêî 
Го умилостиви с някоя жертва, или пък 
че ще бъде наказан от Него, понякога 
и със смърт, ако Го обиди или разсър-
ди? Ето как са възникнали безброй 
норми и правила, ритуали и обреди, с 
които човекът регулира до послед-
ния детайл, понякога и по обсесивен 

íà÷èí, ñâîåòî ïîâåäåíèå íà çåìÿòà è 
особено отношенията си с Бога. Ев-
ðåéñêèÿò Òàëìóä се основава изцяло 
върху подобни забрани, наредби, на-
пътствия, как трябва да се държим 
в най-различни житейски ситуации. 
Êàê òîãàâà ñúâðåìåííèÿò ÷îâåê, ñòà-
нал новозаветен едва преди две хиля-
äè ãîäèíè è îñòàâàù òàêúâ äîðè êîãà-
òî íå îñúçíàâà òîâà è îòðè÷à âñÿêà 
религия, да се освободи от староза-
ветния страх и езическия ужас?

Ако идолопоклонническата душа на 
åçè÷íèêà îñòàâà è äíåñ, êàêòî íÿêîãà, 
ïîä÷èíåíà íà ñòðàõà, à ñòàðîçàâåò-
ната е започнала да показва освен 
ïîêîðíîñò ñúùî è ïî÷èòàíå íà Áîãà, 
Êîéòî èñêà îò íàñ ñâîáîäà, òî íîâî-
заветната ни душа още отпреди две 
хиляди години е поставила пред нас 
íîâè çàäà÷è è èçèñêâà îò íàñ íîâî îò-
ношение към Бога. Макар да не храня 
илюзии, че новозаветният човек може 
äà ñå îñúùåñòâè äîêðàé â äíåøíèÿ 
свят – нещо, което изисква пълно 
ïðåîáðàçÿâàíå íà åçè÷åñêèÿ è ñòà-
ðîçàâåòíèÿ ÷îâåê, ïîäîáíî íà Õðèñ-
товото преображение на Тавор,  – аз 
вярвам, че преди две хиляди години 
човекът и човечеството са приели 
от Христос идеали, които ще се осъ-
ществяват до края на историята. 

Âëàäåòà Éåðîòè÷, „Ïñèõîëîãè÷åñêîòî 
è ðåëèãèîçíîòî áèòèå íà ÷îâåêà“,  

èçä. Îìîôîð, Ñ., 2013 ã.

В нас непрестанно жи-

вее и работи езиче-

ският идолопоклонник, а 

също и онзи старозаветен 

човек, който не е преобра-

зил страха от Бога и пред 

Бога в любов към Него.
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А. Сигутин

„Íî ïúðâîì íå èäå äóõîâíîòî, 
à äóøåâíîòî…“
Ðàçãîâîð ñ ìîíàõèíÿ Ñîôèÿ (Èùåíêî), ïðåäñåäàòåë 
íà Ìåæäóíàðîäíèÿ ñðåòåíñêè ïðàâîñëàâåí 
êèíîôåñòèâàë „Ñðåùà“.
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Ìàéêî Ñîôèÿ, êàêâî ñïîðåä Âàñ 
å ïðàâîñëàâíàòà äóõîâíîñò?

Духовността произлиза от дума-

та „дух“, а Духът, êàêòî å èçâåñòíî, 

„духа, където иска“. Духът на Пра-

вославието е Духът Божий, Който 

íè ñúåäèíÿâà ñ Ãîñïîä â Ïðåñâåòàòà 

Троица. Това е Светият Дух, Който 

ни помага да се придържаме към Хрис-

товата вяра – истинска и истинна – 

да прославяме вярно Бога. Той ни дава 

сила, разум, а също възможност, като 

се прилепим към Истината, да не се 

отдалечим от нея. 

Много вярващи съумяват да различат 

православния дух от духа на католици-

зма и другите конфесии, отклонили се 

от истинната вяра. Има и интересен 

израз: „С духа си го усещам“. Случва се 

понякога така: общуваш с някого за 

първи път, а в себе си усещаш, че ис-

каш да приключиш разговора, колкото 

се може по-бързо и повече да не се сре-

щаш с подобен събеседник. Народът 

казва: „Не го понасям с духа си“... То-

ест нашият дух може да различи духа 

на този, с когото общуваме. Макар че 

всичко това се случва на едно неви-

äèìî íèâî, ïîäîáíî íà ðàäèîàêòèâíî 

излъчване. Православните, срещайки 

õîðà îт други конфесии, често могат 
да бъдат мили с тях в един светски 
ðàçãîâîð, íî êîãàòî ðàçãîâîðúò ñå 
насочи към въпроси на вероучението, 

светогледа, веднага възниква напре-
жение в отношенията и отдалечава-
не, отблъскване на духовно ниво.

Ìàéêî Ñîôèÿ, êàê õîðàòà â ñú-
âðåìåííèÿ ñâÿò äà âñòúïÿò íà 
ïúòÿ íà äóõîâíîñòòà?

Искам да отбележа, че духовност-
та не се постига веднага. Както е 
казал един богослов, преди да се обо-
жим, трябва да се очовечим. Апостол 
Павел казва следното: „Сее се тяло 
душевно – възкръсва тяло духов-
но“... Но първом не иде духовното, а 
душевното, и после духовното.“ (1 
Кор. 15:44-45). През съветския пе-
ðèîä õîðàòà ïîãðåøíî ïðèåìàõà çà 
духовно посещението на изложби, 
êèíî, ÷åòåíåòî íà êíèãè, ñâåòñêè 
поети и художници.  В крайна смет-
ка изкуството е средство за това 
äà ñå äîñòèãíå äî îñúçíàâàíå íà 
òðèñúñòàâíîñòòà íà ÷îâåøêîòî ñú-
щество: дух, душа и тяло. Чрез кла-
сическата музика или църковните 
песнопения ние можем да възприемем 
душевния състав на нашия живот. 
Съзерцаването на икона или четене-
то на стойностна  литература раз-
вива прекрасно чувство в нас… Нес-
лучайно Н. В. Гогол учи: „Показването 
на прекрасното… възвишава душата 
на читателя и силата му до разбира-
не на всичко прекрасно“.

29
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Аналогично говори и А. Солженицин: 
„Целта на „показването на прекрас-
ното“ е да го издигнеш до читателя, 
за да го забележи и да изявиш това, 
което може да е най-полезно за него-
вата душа…“. От това следва, че же-
лаещият да поеме по пътя на духов-
íîñòòà íå ïðîñòî ÷åòå íðàâñòâåíè 
книги и слуша църковна музика, но ги 
използва като средство, за да  наме-
ðè ñåáå ñè, äà ïîçíàå ñîáñòâåíîòî 
си несъвършенство и да се доближи 
до идеята за спасението. Както е 
известно класическата руска лите-
ратура вижда своята задача в запал-
ването на духовния огън в човешките 
сърца; тя е била, ако използваме гого-
левския израз „незримо стъпало“ към 
Христос… За съжаление, не всички 
ìîãàò äà ÷åòàò òâîðåíèÿòà íà ñâå-
тите отци без подготовка. Нивото 
èì å âèñîêî è çà äà ãî äîñòèãíå, ÷î-
век трябва да израсне. Но това става 
възможно с четенето на добра класи-
ческа литература:  Пушкин, Лермон-
тов, Достоевски и др.

Åñòåñòâåíî, òîâà å ñàìî ïúðâîíà-
чалното стъпало, но и вече стъпка 
към небето. Класиците ни призова-
ват да възлюбим човека, а светите 
отци – Бога. И без първото, второто 
е невъзможно. Затова изкуството 
òðÿáâà äà ñå âúçïðèåìà êàòî ïîäãîò-
вителен етап за придобиване на ду-

ховността. Но ако застинем на това 
ниво, ще останем душевни хора. Тряб-

âà äà ñå ïðèдвижваме нагоре. И този 

път започва с изучаване на Евангели-

ето и решимостта да живеем по Бо-

жието слово. 

Â ïåòè òîì îò ñúáðàíèòå ñú÷èíåíèÿ 

на св. Игнатий Брянчанинов се казва, 

че на духовния човек не му е нужна 

нито музика, нито живопис, нито пе-

сен: той не се нуждае от това. Кога-

òî ãî ïðî÷åòîõ ïðåäè ãîäèíè, áÿõ âúç-

мутена: „Как така!.. Произведенията 

на Бах, Бетовен, Моцарт, на които 

толкова се възхищаваме… Не са ни 

нужни?!“. Тогава още не разбирах, че 

това е казано за вече достигналия 

съвършенство духовен човек.

Неотдавна разговарях с народната 

артистка на Русия Екатерина Васи-

лева и я поканих в нашия родителски 

клуб. Обсъждахме темата на пред-

стоящата беседа и аз предложих: „Вие 

сте човек на изкуството, разкажете 

как то влияе върху човека, върху фор-

мирането на личността, на детето“. 

А Екатерина Сергеевна каза: „Май-

ко, това съвсем не е моята тема. Аз 

îòäàâíà íå õîäÿ íà òåàòúð, íå ÷åòà 

светски книги, не слушам музика, не 

гледам кино. Да, снимам се в киното (с 

благословението на духовника ми), íî 

òîâà å само работата ми“. 
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Тогава й възразих: „Екатерина Серге-

åâíà, Âèå âå÷å ñòе преминали тази 

степен. Но има много други хора, кои-

то даже не са поели към нея… Ако Вие 

сте духовен човек, това не означава, 

че трябва да отхвърлим изкуство-

то“. „Аз не го отхвърлям – отговори 

известната актриса – но не мога да 

îáÿñíÿ íà õîðàòà, çàùî òðÿáâà äà ñå 

занимават с това. За мен изкуство-

то изгуби своята значимост“… Съ-

ществуват степени на духовност-

òà, íà åäíà îò òÿõ ñà íè íåîáõîäèìè 

ïðîèçâåäåíèÿòà, êîèòî äàâàò ïðèìåð 

и помагат да бъде обикнат човека. 

Когато се изкачваме по духовната 

стълбица, тогава  стават необходи-

ми други учители, тези, коитî ñå íà-
мират на по-високо стъпало.

В психологията се използва  следния 
термин – „концептуален период“. Това 
е периодът на най-голяма възприем-
÷èâîñò íà ÷îâåêà, â çàâèñèìîñò îò 
възрастта. Затова на всеки етап от 
живота си човек трябва да получава 
информация съответна на духовното 
му състояние, за да има възможност 
äà èçðàñíå è ïîñòåïåííî äà ñå ôîð-
мира като личност.  В последствие 
îñúç íàòî äà èçáåðå ñâîÿ ïúò êúì 
Бога. През периода на перестройка-
òà, êîãàòî ðàçðåøèõà äà ñå îòêðè-
ят православни гимназии, възникнаха 
проблеми, идващи от родители нео-
фити, които не позволяваха на деца-

3131
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та си да изучават произведения на 
Пушкин, Лермонтов и въобще руската 
класика. Те смятаха, че това не е не-
обходимо на децата и ги принуждава-
õà äà ÷åòàò îñíîâíî òâîðåíèÿòà íà 
светите отци… Но как може да изис-
êâàø îò äåâåòãîäèøíî äåòå äà ÷åòå 
само светоотеческа литература?…

За това е необходим житейски опит 
и същият този Пушкин, за да дос-
òèãíåø äî îñúçíàòà ïîòðåáíîñò 
от духовна литература. Ако от ран-
на възраст родителите започнат да 
„тъпчат“ детето си с трудовете на 
ñâåòèòå îòöè, òî òå ïî-ñêîðî ùå 
възпитат добре формиран, упорит 
атеист. Много пагубен за детските 
съдби беше този период.

„Добродетелта трябва да е осъзна-
та“ – увещава авва Доротей. Всичко 
трябва да е дозирано, компетентно. 
Както учи апостол Павел (в 1 Кор. 3:1-
2) на духовния младенец – да се дава 
чисто словесно мляко. А на този, кой-
то има вече зъби – твърда храна. Не 
се става духовен човек за една нощ. 
Много е важно да го помним. И нека 
девиз за човека, който желае да пое-
ме по пътя на духовността, да ста-
нат думите на Спасителя: „Искайте 
първо Царството Божие и Неговата 
правда…“ .

Превод от руски: Мария Иванова

www.hramnagore.ru
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Êнигата на Ваня Сапунджиева „Зографи отвъд гра-
ниците. Възникване на Тревненската художестве-
на школа в контекста на балканското изкуство“  

представя едно нетрадиционно за изкуствознанието в 
България изследване. За първи път намират отговор въ-
просите: Как се създава изкуството в Трявна, кои са учи-
телите на първите тревненски майстори, какви са коре-
ните на художествената традиция, първите имена, кои-
то са  станали известни, имат ли връзка с известните 
зографски фамилии? Изследването привежда доказател-
ства относно тезата за възникването на живописта в 
Трявна кото продължение на зографската традиция от 
Линотопи и на тези, пребивавали в Арбанаси, с произход 
от регионите на Южна Албания, Република Македония и 
Северозападна Гърция.  

Най-голямата стойност на книгата е, че за пръв път ар-
áàíàøêèòå è ðàííèòå òðåâíåíñêè ïðîèçâåäåíèÿ ñà ïî-
ставени в много широк балкански контекст и така нами-
ðàò åñòåñòâåíîòî ñè ìÿñòî â áîãàòàòà òúêàí íà ïðà-
вославното балканско изкуство през Османския период.

Гл. ас. д-р Ваня Сапунджиева е преподавател по иконопис 
в катедра „Църковни изкуства“ към  Православния бого-
словски факултет във Великотърновския университет.

Т р е в н е н с к а  х у д о ж е с т в е н а  ш к о л а 

„българският Нюрнберг“
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Трявна –

Т р е в н е н с к а  х у д о ж е с т в е н а  ш к о л а 

„българският Нюрнберг“

Маргарита Друмева
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„ТРЯВНА – българският Нюрнберг“ – 
възкликнал изумен австро-унгар-
ският археолог, етнограф, географ 
и художник, евреинът християнин, 
„Балканският Колумб“ Феликс Каниц, 
когато посетил малкото планинско 
градче през 70-те години на XIX век. 
Кой би могъл да си представи, че съ-
ществува такова място, закътано в 
планината, далеч от главните пъти-
ùà íà Îñìàíñêàòà èìïåðèÿ, ñàìîáèò-
но българско и кипящо от живот, с на-
редени една до друга всякакви занаят-
чийски работилници, двукатни къщи 
ñ èçäàäåíè åðêåðè è øèðîêè ñòðåõè, 
надвесени над калдъръмените улици, 
с църкви, мостове, училище, читали-
ще и хора, в които гори български дух. 
Населението на градчето било само 
около 4000 души, а иконописните ате-

лиета – 40 на брой, и в тях работели 
цели семейства. Тогава България все 
още не била очертана на картата на 
Åâðîïà è îòêðèòèåòî íà ãðàä÷åòî 
било наистина едно огромно Божие 
чудо за чужденеца и изследователя 
на Балканите. За своята „Оригинална 
карта на Дунавска България и Бал-
кана“, с обозначени 3200 селища, 35 
манастира и крепости, Феликс Каниц 
бил награден със златен медал на Ге-
ографския конгрес в Париж няколко 
години по-късно и с руския орден „Све-
та Ана“ по време на Руско-турската 
война.  
Счита се, че името на град Трявна е 
свързано с балканската тучна трева 
или с „òðúâíèòåà“ – кошерите на ро-
яците пчели, с които бил характерен 
този край. Според друга версия, то 
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произлиза от „òðàíñ-âåíà“ – буквално 
„преминавам отвъд“, заради преходно-
то положение на селището. Оттук, 
през един от старопланинските про-
ходи, преминавал „Верейският друм“ –  
римският път от Дискодуратера 
(дн. с. Гостилица) до Аугуста Траяна 
(Стара Загора). Самото селище въз-
никнало през XII в. с името „Търнава“, 
а според легендите тук и в околни-
те селища се заселили побягнали от 
Търново клир и боляри. Населението 
обслужвало пътищата през планина-
та и осигурявало охраната на прохо-
дите. След падането на Търново под 
османска власт през 1393 г. много 
боляри потърсили убежище в Балкана 
и се заселили в цялата околност. Със 
султански указ от 1565 г. Трявна било 
обявено за дервентджийско село, в 
което хората изпълнявали военизи-
рани функции с цел „да пазят прохода 
от разбойници“, поради което били 
освободени от „държавните тегоби 
и обичайни налози“. Това осигурило на 
тревненци данъчни привилегии и пъл-
на свобода. 

Вероятно това била и една от причи-
íèòå ãðàä÷åòî áúðçî äà ñå ðàçðàñíå è 
в него да се заселят пришълци от Од-
ринско, Тетевен и други отдалечени 
краища на Османската империя. Хо-
рата не можели да се занимават със 
земеделие поради липса на плодород-
на земя, затова подхванали търго-
вия. Планината им давала камък – за 
строеж на къщи, църкви, манастири, 
мостове; горите наоколо им осигу-
рявали дървен материал и мнозина 
започнали да се занимават с дърво-
резба. Овчарите най-напред дялкали 
плитки геометрични фигури върху 
парчета дърво и украсявали овчар-
ските свирки, хурки, врeтeнa, лъжици, 
лъжичници и други дрeбни прeдмeти 
с неповторими украшения от прави 
или криви нарези, дъги, кръст чета, 
точки, наивни cкулптирaни фигури нa 
живoтни и хoрa. По-късно пренесли 
това изкуство в домовете си и започ-
нали да украсяват стаите, вратите, 
таваните; имало резби върху мебе-
лите, долапите, вратите, колоните. 
Ðàçáèðà ñå, ìàéñòîðèòå ðåçáàðè 
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постепенно усъвършенствали зана-
ята и го пренесли в църквата – ико-
ностасите, олтарите, троновете на 
владиците, амвоните били украсени 
с дълбока релефна и красива ажурна 
резба. Всъщност рeзбaрcкoтo из-
куcтвo в Бългaрия cъщecтвувaло oт 
ocнoвaвaнeтo нa бългaрcкaтa дър-
жaвa, вероятно дори от времето на 
траките. След падането на България 
под турско владичество занаятът 
замрял, но в пълна сила занаятчийски-
те традиции се съживили по време на 
Възраждането.
Едва ли може да се отдели дърворезба-
та от строителството и иконопис-
ването в Трявна, както и от другите 
многобройни занаяти като казаслък, 
мутафчийство, куюмджийство, гай-
танджийство, копринарство, розо-
производство и др. Нито би могло да 
се каже точно кога било началото на 
прочутата Тревненска школа, в която 
се обособили три направления – ико-
нопис, дърворезба и строителство. 
Но безспорно тя била най-ранната 

българска възрожденска школа, като 
целият живот на хората там бил бе-
лязан от небивал растеж. Именно в 
Трявна било построено едно от пър-
вите училища по българските земи, 
едно от първите читалища и една 
от първите книгoхрaнитeлници във 
възрoждeнcкa Бългaрия. В нaчaлoтo 
нa XVIII в. пoп Cтoян Крocнeв нaпиcал 
„Трeвнeнcки дaмacкин”, близo вeк пo-
къcнo пoп Йoвчo cъздaл cвoя „Лeтoпиc 
и рoдocлoвиe”, oтрaзявaщ живoтa 
в Трявнa нa фoнa нa бългaрcкaтa и 
cвeтoвнa иcтoрия. По свой начин 
зографите утвърдили Трявна като 
най-ранния и най-значим художествен 
център на Българското Възраждане. 
Първите възрожденски резбари в 
Трявна били прочутите „Витановци“, 
които били също и добри иконописци – 
Поп Витан Цонев, Витан Коюв, Симе-
он Симеонов, Цоню Симеонов. Осно-
вател на школата според предание-
то бил Викентий (Витан) Карчов от 
Трявна. След него със зографство се 
занимавали синовете и внуците му – 
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над 100 зографа – Папа Витан Стари, 
Папа Витан Млади, Йоаникий Папави-
танов и др. 
Други резбари били отлични строите-
ли – Димитър Ошанеца, Иван Бочуко-
веца, Никола Драгошинов, Уста Генчо 
Кънев, Генчо Новаков. Почти винаги 
занаятите се развивали успоредно и 
майсторите от Тревненската школа 
работели два, дори три занаята. Ако 
някой строител започнел строежа на 
някоя църква, той не само бил зидар, 
но и я украсявал с резби, икони и из-
цяло я завършвал. Често цяла фами-
лия работела на някой обект, като 
така занаятите се предавали на 
следващото поколение. Затова и се 
обособили няколко големи творчески 
фамилии – Витановци, Даскаловци, 
Захариевци, Каракънчевци. Но всъщ-
ност Тревненската школа обхваща-
ла цялото селище и всички жители 
на градчето, включително и жените, 
êîèòî îò îáèêíîâåíè ïîìîùíè÷êè â 
различните производствени опера-
ции се превърнали в самостоятелни 
майсторки зографки: Кина и Тота Ди-
ìèòðîâè, Ïàöà Ãåí÷îâà, Èâàíêà è Ïàöà 
Николови, Донка и Мана Витанови, 
Кина Калчова. 
Много майстори-резбари прибавяли 
названието „ìàðàíãîç“ êúì èìåòî ñè 
(дума от турски произход, означава-
ща майстор на художествена обра-
ботка на дърво, резбар) и така давали 
името на фамилията – Йонко Мате-

ев-Марангозчията (1813-1891), Генчо 
Марангозов (1881-1924), Добри Маран-
гозчията, Иван Марангозчето (Иван 
Христов Стрехулов) и други. Същото 
се случвало и с названието „çîãðàô“, 
което много възрожденски майстори-
иконописци прибавяли към името си – 
Захари Зограф, например, и др. 

Викентий (Витан) КАРЧОВ, 1622 – 1682,  

зограф и резбар

Димитър ВИТАНОВ, 

1705 – ?, образописец; 

преселил се в Трявна

Кою ВИТАНОВ,  

1675 – 1735

    

Цоню Димитров 
ВИТАНОВ, 1735– ? г.

Георги Димитров 
Витанов

папа ВИТАН 
(стари) – Витан 
Цонюв Витанов, 

1770 – 1825, 

Трявна

Кою Цонюв 
Витанов

Симеон Цонюв 
Витанов

Йоаникий поп 
ВИТАНОВ, 1790 – 1853, 

иконописец

Ганю Витанов

 

 

  





40 41

Вероятно корените на Тревненската 
школа се простирали чак в Атон, а 
причините за нейния възход били бли-
зостта на Трявна до старата бъл-
гарска столица Търново и заселените 
боляри в този край, усиленото строи-
телство на църкви и манастири през 
XIX в., а може би във всичко това ед-
новременно. Но така или иначе, още 
от средата на XVIII в. в тревненски-
те домове били поставени икони в 
резбовани рамки, а градчето имало 
неповторим облик със самобитна ар-
хитектура, с уникалния площад ,,Ка-
питан дядо Никола” и български въз-
рожденски улични ансамбли от къщи, 
Тревненското школо – най-предста-
вителната сграда, Часовниковата 
кула, сводестият каменен „гърбав“ 
мост от римски тип,  Качаунската 
махала, уникалните къщи, превърна-
ти днес в музеи.

Най-ранно построената къща, още 
през втората половина на XVIII век, 
се счита Попангеловата къща, чи-
ито обитатели се занимавали с ря-
дък художествен занаят – êàçàñëúê, 
практикуван широко почти само от 
жителите на Трявна: изработвали 
гайтани за украса на облеклото, кола-
ни, пискюли за фесове, подвръзки, кор-
дони за револвери и часовници, украси 
çà êîíå, íàïðàâåíè âñå îò êîïðèíåíè è 
фини вълнени конци. „Êàçàñ“ на турски 
означава „обработвач на сурова коп-
рина”, а занаятът вероятно бил пре-

несен в градчето от Димо Кроснов, 
преселник от Одрин, в средата на 
XVII в. Тревненските казаси изнасяли 
продукцията си в Цариград, Смирна, 
Бурса, Бейрут, на панаирите в Одрин, 
Узунджово и Ески-Джумая, във Влашко 
и Русия. До 1860 г. около 60 семейст-
ва в Трявна се препитавали от каза-
слъка. В производството била заета 
многобройна работна ръка (от 6 до 
80-годишна възраст), затова този 
занаят заемал важно място в иконо-
мическия живот на селището. Под ръ-
ководството на майстор Митю зад-
ругата изработила великолепен „та-
към“ за коня на султан Абдул Меджид 
(1823 – 1861), а по-късно казаският 

Попангеловата къща
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еснаф от Трявна изработил и подарил 
на българския княз Александър Ба-
тенберг такъми за неговия кон. В Поп 
Ангеловата къща имало тайни скри-
валища, където се укривал Левски при 
престоя си в Трявна по комитетски 
дела.

Родната къща на Ангел Кънчев, спод-
вижника на Левски, включена във въз-
рожденския ансамбъл, била построе-
на през 1805 г. Днес тя е превърната 
в къща-музей, проследяваща борбите 
на жителите на Трявна за освобожде-
ние от турско робство, участието 
им в Руско-турската освободителна 
война, живота и делото на револю-
ционера Ангел Кънчев.

„Даскаловата къща“ била строена 4 
години и завършена през 1808 г. До-
мът на търговската фамилия Даска-
лови съчетавал утилитарност и ори-
гиналност в екстериора, с впечат-
ляващи резбовани тавани в двете 
гостни стаи, шедьоври на българска-
та дърворезба от епохата на Възраж-
дането. Според запазената легенда, 

главен майстор бил 
Димитър Oшaнeцa, a 
пръв нeгoв пoмoщник 
– кaлфaтa Ивaн Бo-
чукoвeцa. Много лю-
бов и майсторлък вло-
жили двамата в ра-
áîòàòà ñè è êîãàòî 
били готови за Гер-
гьовден, цялото град-
че се събрало да види 

чудната къща. Всички се възхищавали 
на великолепната работа, единстве-
но търговецът стоял със смръщено 
чело. Доста бил пътувал по света, 
видял какви ли не богати къщи, а не-
говата му се виждала все още бедна 
откъм украса. Засегнало се честолю-
бието на майстор Димитър, който 
обявил, че в двете соби ще направи 
òàêèâà òàâàíè, êàêâèòî íÿìà íèêúäå 
другаде по света. Калфата Ивaн Бo-
чукoвeцa проявил нечувана дързост 
като обявил, че той може да направи 
таваните не по-зле от своя учител. 
Така двамата сключили облог и запо-
чнали работа всеки в своята стая. В 
продължение на шест месеца никой 
не излизал от стаята и никой не зна-
ел какво прави другият. Само дъще-
рята на чорбаджи Димитър, Манка, 
знаела какво се случва, понеже носе-
ла на двамата храна и инструменти. 
На Димитровден дошли марангозите 
äà âèäÿò ãîòîâèòå ðàáîòè è äà îò-
съдят коя работа е по-майсторска. 
Първо влезли в стаята на калфата, 
който резбовал на тавана жаркото 

Родната къща на Ангел Кънчев
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юлско слънце, символ на младостта и 

жаждата да живот. „Майстор е вече  

Ивaн Бoчукoвeцa“ – извикали възхи-

тени резбарите и влезли в стаята на 

стария майстор Димитър. От тава-

на греело спокойното и мъдро майско 

слънце, обсипано с 88 маргаритки, 

като нямало две еднакви между тях. 

„Maйcтoр e вeчe Ивaн Бoчукoвeцa, нo 

бaш мaйcтoр, Уcтa, e мaйcтoр Дими-

тър. Нeму ce пaдa чeрвeният пoяc зa 

първoмaйcтoрcтвo в Трявнa” – заклю-

чили старите майстори. На младия 

майстор пожелали слава и Манка да 

ñòàíå íåãîâà íåâåñòа. Рачо Стоя-
нов по-късно използвал тази легенда 
за основа на драмата „Майстори“, по 

която пък Парашкев Хаджиев написал 
опера. Днес все още никой не може 
да определи кое слънце е по-краси-
во и кое грее по-хубаво в прочутата 
„Къща със слънцата“. 

Летописецът на Трявна поп Йовчо 
записал:  ,,…1814: íàïðàâè ñå òðåâ-
íåíñêèÿ ñàõàò…”. Според легендата, 
османската власт обявила, че ще 
разреши строежа на Часовниковата 
кула едва след като тревненските 
жени откажат да носят традицион-
ния накит „сокай“ на главите си, кои-
то наподобявали царски диадеми. Не 
се нравело на турските големци бъл-
гарките да се движат като болярки 
из градчето. Все пак жените се от-
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казали от тази привилегия и така 
Часовниковата кула била построена. 
Днес тя е един от символите на Тряв-
на. Всяка вечер, след последния кам-
банен звън в 22 часа, над притихналия 
град се разнася нежната мелодия на 
песента ,,Неразделни” по текст на 
Пенчо Славейков.

Изключително архитектурно наслед-
ство завещал тревненският май-
стор Димитър Сергюв – Калинчевата 
къща (1830), Добревата (1834), Райко-
вата (1846), Киревата (1851). Негово 
дело бил и сводестият каменен мост 
(1844-45). Пръв сред тревненските 
строители бил признат от османска-
та админстрация за „архитектон” (с 
умения на архитект).

Старото школо, едно от първите 
светски български училища, било по-
строено през периода 1836-39 г. С 
малки прекъсвания, в продължение на 
осем години учител в него бил голе-
мият български поет, писател, пуб-
лицист, обществен и политически 
деец Петко Славейков, който открил 

класно училище в тази сграда и въ-
вел изучаването на музика, рисуване 

è ÷àñîâå ïî физическо възпитание. 

Понастоящем къщата е музей, в кой-

то е възстановена класната стая по 

подобие от 1839 г. – с пясъчник, върху 

който децата пишели букви и цифри, 

взаимоучителните таблици по сте-

ните, с „кавалериите“ – специфични-

те знаци за награда и наказание. Там 

се помещава и галерия с картини на 

Димитър Казаков-Нерон и брат му 

Никола Казаков, изложба от стари ча-

ñîâíèöè, ñðåä êîèòî åäèí ñ îáðàòåí 

ход на стрелките, гравитационен ча-

совник и др.

Поп Йовчо, летописецът, написал в 

своята летописна книга: „1853. 25 

януари: венчахме учителя Петко и 

Ирина”. Като зестра Петко Славей-

ков получил малка къщичка, в която 

се родили 9-те му деца и където се-

мейството живяло до Априлското 

въстание. Ирина принадлежала към 

фамилията на Никола Рàéêîâ, ÷èÿòî 
къща със седем стаи едва побирала 

Старото школо
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огромната челяд на стопанина и била 
построена през 1846 г. от уста Ди-
митър Сергюв. Към нея имало дюкян, 
отворен към чаршията – който мине, 
„да си купи потребното“. В нея май-
сторът вмъкнал ниши „à ëà ôðàíãà” в 
ïðîñòðàíñòâîòî íà ñòàèòå è ÷àðäà-
ка. Първото легло, донесено в Трявна, 
било именно в Райковата къща, къде-
то били доставени мебели от град-
ски тип. 

Кивгиреният мост (или „гърбавият“) 
бил построен от уста Димитър Ceр-
гюв през 1844-1845 г. Освен специ-
алното художествено оформление 
на средните, най-високите плочи от 

ïàðàïåòà, ïðè íåãî èìà îùå åäíà çà-

бележителност: издяланата в камъка 

малка стомничка, за която същест-

вуват различни анекдоти. Според 

тревненци стомничката служи да се 

èçìèâàò ãàáðîâöè îò íå÷èñòèòå ñè 

дела, когато идват на гости в Тряв-

на. Обратно – габровци смятали, че 

òðåâíåíöè ùå òðÿáâà äà ñå èçìèâàò 

…, когато напускат града…“ Двата 

àíåêäîòà ñà èçðàç íà íåñêðèòîòî ñú-

перничество между двата града.

Най-старата църква в Трявна „Св. 

архангел Михаил“ била построена в 

÷åñò íà ïîáåäàòà íà áългарските 
царе Асен и Петър срещу император 
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Исак II Ангел през 1190 г. в Тревнен-
ския проход. Тя била неделима част 
от архитектурната композиция на 
градския площад. В края на XVIII в. 
църквата била опожарена от кърджа-
лиите, но възстановена от жители-
òå íà ãðàäà äâàäåñåòèíà ãîäèíè ïî-
късно. Около 1820 година Витановска-
та фамилия изработила иконите на 
храма и иконостаса. Пак те изписали 
и иконите в построената от уста 
Димитър Сергюв църква „Св. Георги“ 
в „Долната“ махала на града, а Никола 
Драгошинов, Димитър Дойковчето и 
други майстори на длетото израбо-
тили иконостаса. В общата работа 
се включили и зографите от Заха-
риевската фамилия и фамилията на 
поп Димитър Кънчов, които изписали 
стенописите на църквата. 

Най-високите постижения на трев-
ненските резбари били именно в 
църковната дърворезба. По време на 
робството българите не можели да 
строят високи и красиви църкви – по 
заповед на турския султан те били 
полувкопани в земята и невзрачни 
отвън, – но никой не можел да спре 
българските майстори да украсяват 
пищно храмовете отвътре. Кръсто-
вете, владишките тронове, амвони-
те, иконостасите били украсени с из-
ключително сложни орнаменти, раз-
êðèâàùè áîãàòîòî òâîð÷åñêî âúîá-
ражение на тревненските марангози. 
Върху орех, круша, явор, липа, бреза, 
топола, дъб, елша и други дървета 
те изработвали пищни растителни 
орнаменти (лиcтa oт крушa, тoпoлa, 
дъб, цвeтoвe нa кoкичe, лиcтa и 

Църква „Св. Архангел Михаил“
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шишaрки oт хмeл, лoзa) на няколко 
пласта, вграждайки символиката на 
орнаментите: рoзa – крacoтa, ружa – 
cuрoмнocт, житният клac – зaдружeн 
труд, дъбoвият лиcт – cилa и мoщ, 
грoздeтo – плoдoрoдиe и т.н. Често 
сред тях се появявали образи на гълъ-
би, пауни, славеи и дори екзотични жи-
вотни като камилата, но много рядко 
на лъвчeтa, cърни, кoзи, птици. В Трев-
ненската школа не вплитали човешки 
îáðàç â êîìïîçèöèÿòà, íî èçðàáîò-
вали отделно медальони за тази цел. 
Стилът бил оригинален, създаден от 
ñàìèòå òðåâíåíñêè ìàéñòîðè, ïî÷òè 

без примеси от чуждо влияние. Май-
сторите обичали симетрията, която 
създавала стабилност на изображе-
нието – двустранната симетрия или 
ðèòìè÷íî ïîâòàðÿùè ñå ìîòèâè ñå 
редували при украсата на жилища и 
черкви, както и в манастирите около 
близките балкански селища. Въпреки 
досега на майсторите с чужди сти-
лове като Áaðoê, Ðoêoêo, Ëþäâèã ÕVI  
и др. никъдe чуждият oрнaмeнт нe бил 
прecъздaдeн буквaлнo, oткъcнaт oт 
oбщaтa кoмпoзиция нa твoрбaтa.
Учените успели да запишат имената 
на 158 тревненски резбари, рaбoтили 
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в нaд 360 ceлищa прeз 19 и първитe 
дeceтилeтия нa 20 вeк. В Трявна ра-
ботили и жени-зографки – Кина Калче-
ва била една от тях. Функционирала 
домашна манифактура за икони и мал-
ки домашни иконостаси. След Осво-
бождението много майстори от Тряв-
на поели далечни пътища през океана 
към Америка, Австралия и Мала Азия, 
където продължили да строят къщи в 
неповторимия тревненски стил.
Тревненските майстори украсили 
стотици български храмове, но и 
äî äíåñ íå ñà îòêðèòè äâà åäíàêâè 
иконостаса. Това е признак за са-
мочувствието на майсторите – ко-
пирането дори на собствени худо-
жествени идеи категорично било под 
достойнството им. Генчо Маранго-
зов от Трявна ръководил украсата на 
църквата „Св. св. Кирил и Методий“ в 
София. Той изработил и колекция от 
фигури на български ханове и царе с 
пана, на които присъствали образи-

те на видни български възрожденци 
и революционери. Всичко това било 
поръчано от бoгaтия търгoвeц нa 
зaхaрни издeлия Aврaм Чaльoвcки, 
който след Първата световна война 
създал в Трявна Столарско училище, 
със задача да продължи традициите 
на възрoждeнcкaтa худoжecтвeнa 
шкoлa и да се запази натрупаното от 
старите майстори.
Не по-малко били и тревненските 
иконописци – около 200 зографи, кои-
то разпространили това изкуство в 
над 500 български селища. Те прене-
сли, съживили и развили средновеков-
ната българска зографска традиция 
в нов възрожденски дух. Повечето от 
техните творби били иконни; те ра-
ботели в областта на кавалетното 
изкуство (от итал. cavalletto – три-
ножник, статив; изкуство на прено-
симите творби върху платна)  и съз-
давали по-малко фрески и стенописи. 
Иконните изображения били на хора 

Иисус Христос, СМРЗИ Трявна
ил. 142 Св. Богородица, СМРЗИ Трявна
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с красиви лица, топли бадемови очи, 
богати дрехи, с кестеняв контур, об-
рамчил лицата на светците. Според 
легендата първите иконни майстори 
дошли от Света гора, където разви-
ли дарбата си. Иконописването било 
важен белег на принадлежността 
ни към християнската православна 
църква и на българската национална 
идентичност, която започнала да се 
формира през Възраждането в ислям-
ска среда. Въпреки че тревненските 
майстори следвали традициите на 
êúñíàòà âèçàíòèéñêà èêîíîïèñ, òå 
я развили в няколко посоки: типични-
те златни фонове на византийските 
икони били заменени от българите 
със синьо-зелени. Много характерни 
били ярките цветове, канонът бил на-
рушен и в някои елементи на облекло-
то, представено в плавни движения. 
Тревненските зографи предпочитали 
да рисуват страдащата Богородица 
и светците върху коне. Зографите 
дръзвали дори да изписват имената 
си върху творбите, както и имената 
на ктитора или лицето на иконата. 
Åäèí îò ïúðâèòå îáðàçöè íà òðåâíåí-
ската живопис – „Архангелски събор” 
от 1735 г., – се намира в Присовския 
манастир.
Днес в Трявна има музей на иконата, 
единствен по рода си в България, къ-
дето са изложени 160 оригинални ико-
íè íà îñíîâíèòå òðåâíåíñêè çîãðàô-

ски фамилии – Витановската, Заха-
риевската, Поп Димитър Кънчевата, 
Миневската, Венковската и  Минчев-
ската, с възстановка на възрожден-
ска зографска работилница и занаят-
чийски инструменти на тревненски-
те зографи. Проследени са етапите в 
развитието на иконописта – от края 
на XVII в. до „класическия“ тип тре-
вненска икона през първата половина 
на XIX в. Музеят се помещава в сгра-
да, която била построена по време на 
Âòîðàòà ñâåòîâíà âîéíà ïî ïîðú÷êà 
на царица Йоана, дарила 5 милиона 
лева за санаториум за болни деца в 
околностите на Трявна. Към нея има-
ло и католически параклис, който не 
могъл да бъде осветен и използван 
по предназначение след идването на 
новата власт през 1944 г. Едва 40 го-
дини по-късно параклисът бил превър-
нат в музея „Тревненска иконописна 
школа”.

Многобройни били занаятите, с кои-
то тревненци били прочути нався-
êúäå â Îñìàíñêàòà èìïåðèÿ è èçâúí 
пределите й. Мнозина се занимава-
ли с äþêìåäæèéñòâî – изработка на 
светилници, резета за врати и про-
зорци, куки за закачалки, халки, хаван-
чета, вилици и лъжици, метални осно-
ви (зарфове) за кафени и чаени чаши, 
барутници, оловни павурчета за ра-
кия, дивити (пиринчени мастилници), 
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дръжки за ножове, дюлгерски отвеси 
и нивелири. Един от първите майсто-
ри бил Пенчо Казасов, наричан „Цар 
Пенчо“, защото сякъл четвъртити 
медни църковни пари с релефно кръс-
тче, които били в обръщение до 1886 
г. От него останали няколко високо-
художествени подписани и датирани 
сребърни изделия – престолен кръст  
в църквата „Св. архангел Михаил“, 
дарохранителница и позлатен пре-
столен кръст за църквата „Св. Геор-

ги“ в Трявна. Синът му Христо също 
оставил редица майсторски златар-
ñêè òâîðáè, êàòî ñðåáúðíà îáêîâêà íà 
евангелие, два сребърни светилника, 
дарохранителница, потир, изящни 
паф ти с мотиви „ягоди“ и др. Личен 
майстор златар бил и Ною Пенчев, ро-
ден през 1833 г. Майсторите-златари 
изработвали накити, църковна украса 
и утвар – кръстове, потири, диско-
си, дарохранителници и др., а също и 
трапезни съдове, богато украсени и 
орнаментирани. Тук отново основен 
мотив бил растителният, който бил 
привнесен от Изток – композициите 
с кипарис, палметата; използван бил 
отново принципът на симетрията.
Тревненци през Възраждането се за-
нимавали и с производство на гайта-
ни (вълнени шнурове, с които украся-
вали традиционните дрехи от аби). 
Те не служели просто да заздравят 
ръбовете на дрехата, но жените пре-
върнали гайтаните в сложна рисунка 
и изкуство. Този занаят съпътствал 
абаджийството и терзийството, 
които също били добре развити в 
Трявна. Жените изработвали гайта-
íèòå ðú÷íî è ÷àê äî Ïúðâàòà ñâåòîâ-
на война на турския пазар продължа-
вали да купуват тревненски гайтани.
В Трявна мнозина се занимавали с 
медникарство – древният занаят на 
древните траки. Медните съдове за-
емали важно място в ежедневието 



на българите, често се използвали и 
като сватбен подарък, носещ символ 
на толина и уют. Медните съдове на 
тревненските майстори притежава-
ли допълнителна украса, с щанцуване 
на разни фигурки – звездички, дъгички, 
кръстчета. Хората от този край се 
занимавали и с други традиционни за-
наяти – грънчарство, мутафчийство, 
чиито чували и торби били използвани 
за пренасяне на жито и други стоки.     
Тревненската художествена школа е 
най-ранната българска възрожденска 
школа, която възникнала през XVII в., 
близо сто години преди Самоковска-
та и Банската школа. Тя определено 
е едно от първите възрожденски яв-

ления, което впечатлява със своята 
мащабност, масовост и високо худо-
жествено майсторство. Тревненски-
те майстори превърнали ежедневни-
те предмети в изкуство, така са-
мият живот станал красив като из-
куство. Те рисували икони дори върху 
кости от шаран, а творбите им били 
изключително експресивни и пълни с 
живот. Тревненската школа ще ос-
òàíå â èñòîðèÿòà êàòî îáðàçåö íà 
високото възрожденско българско ху-
дожествено майсторство и съживле-
ние на българския дух, като стремле-
íèå êúì êðàñîòà è ñâîáîäà âúâ âñè÷-
ките им  измерения.

СЛАДКИ 
„САПУНЧЕТА“ 
ОТ СВОГЕ
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Н
икой не може да каже по-
ради какви причини пол-
êîâíèêúò îò çàïàñà Âå-
лизар Пеев, комуто пред-
ричали бляскава воен на 

кариера, започнал производство на 
сладки шоколадови „сапунчета“ в Сво-
ге. Това се случило в началото на 20 
век или по-точно през 1901 година, а 
първите консуматори на шоколадо-
вите бонбони у нас с ужас бързали 
äà ñå îñâîáîäÿò îò ñòðàííîòî òî-
пящо се блокче в устата си и поглъ-
щали огромно количество вода, за 
да не утрализират непривичния, леко 
горчив вкус. В Европа вече повече 
от четири столетия се наслаждава-
ли от шоколадовата напитка, която 
присъствала редовно на дворцовите 
трапези, консумирана от крале и кра-
лици като лекарство срещу туберку-
лоза. Твърдият шоколад бил изобре-
òåíèå íà êîìïàíèÿòà Fry and Sons â 
началото на XIX век.

Българите не били единствените, 
които не харесали шоколада от пър-
вия път. Христофор Колумб усетил 
твърде неприятно чувство, когато 
бил почерпен от ацтеките по време 
на четвъртото си пътуване до Ка-
ðèáèòå ñ ãîð÷èâàòà êàêàîâà íàïèò-
ка ксокоатл, използвана в техните 
религиозни церемонии – вероятно 
защото била подправена с ванилия и 
люта чушка. Какаовото дърво, тра-
диционно отглеждано от повече от 

едно хилядолетие в родината на шо-
колада – Мексико и в Южна Америка, 
давало на ацтеките какаови зърна, 
които били използвани за размен-
но средство – интересно е, че един 
пуяк струвал 100 какаови зърна, а 
един заяк – само 4... Но като цяло шо-
коладът бързо заел едно от първите 
места в скалата на европейските 
удоволствия, след като монаси ми-
сионери го разпространили по целия 
континент веднага след покорява-
нето на Мексико от испанците през 
XVI век, а техният предводител – ис-
ïàíñêèÿò êîíêèñòàäîð Åðíàí Êîðòåñ 
изрекъл паметните думи:
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„Шоколадът е божествена 
напитка, която подсилва за-
щитните сили на организма и 
преборва умората. Една чаша 
îò òàçè öåííà íàïèòêà ïîçâî-
лява на всеки човек да ходи цял 
ден, без да се храни“.

Историята на шоколадовото произ-
водство в България е свързана с един 
от пионерите индустриалци у нас – 
Велизар Пеев. Роден през 1859 година 
в Чирпан, учил в Пловдив и във Военно-
то училище в София, което завършил 
с първи офицерски чин. Следвал в  Пе-
тербургската военна академия, къ-
дето се дипломирал с отличие, и бил 
поканен да остане на служба в руска-
та армия. Отхвърлил предложението, 
Велизар Пеев бил изпратен в Тулския 
оръжеен завод, а година след това из-
бухнала Сръбско-българската война, 
което станало причина да бъде при-

çîâàí â ðîäèíàòà è èçïðàòåí íà ôðîí-
та, оглавявайки Шуменския гарнизон.

Много малко не достигнало на Вели-
çàð Ïååâ äà áúäå ïîâèøåí â ÷èí ãåíå-
рал. При един преглед на войските, 
княз Фердинанд отправил грубовата 
забележка към командира на полка в 
Севлиево – полковник Велизар Пеев, 
който отговорил с възражение на 
обидата:

„Ваше Величество, не забравяйте, че 
разговаряте с български офицер!”

И подал рапорт за напускане. Като 
офицер от запаса, бил предприемач 
в изграждането на южнобългарска-
та ЖП линия, на мостове и пътища. 
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Но дълбоко в себе си чувствал, че не 
това е неговото място. Решил да 
обърне изцяло посоката на своя жи-
вот и през 1901 г., в една почти пору-
тена къща отворил цех за сладкарски 
изделия. Започнал да пече хлебчета и 
луксозни бисквити, да произвежда ло-
кум, вафли и шоколад. Усещал, че не му 
äîñòèãàò çíàíèÿ êàê äà íàïðàâè îíî-
ва, за което мечтаел, затова скоро 
след това заминал за Франция, за да 
изучи тайните на занаята. 

Станал обикновен работник в заво-
дите за шоколад „Сави Жан-Жан”. Бил 
изключително любопитен и питал за 
всяко нещо, носел си тефтерче и все 
нещо записвал. Това било забелязано 
от околните, които докладвали на 
директора, че българинът е фирмен 
шпионин, изпратен от конкурентна 
фирма на разузнаване. Така Велизар 
Пеев се оказал лице в лице с дирек-
тора на шоколадовата фабрика и се 
наложило да обясни, че е вече пен-
сиониран военен, има в София малка 
работилничка за бисквити, но има 
огромно желание да произвежда шоко-
лад в родината си, понеже в България 
това удоволствие е все още напълно 
непознато. Спечелил доверието на 
äèðåêòîðà, åäíà ãîäèíà ïî-êúñíî ñå 
завърнал в България заедно с майстор 
Коломбо (някои го наричали Колумб), 
който станал и първият технолог за 
производство на шоколад в България.

Така, съвсем в началото на XX век, Ве-
лизар Пеев заложил къщата си и от-
ворил малка фабрика на улица „Екзарх 
Йосиф“ в българската столица, с 10 
работници, 3 машини с 5 конски сили 
електроенергия. Започнал да внася 
êàêàîâè çúðíà îò Ëàòèíñêà Àìåðèêà 
и Холандия. Машините смилали зърна-
та на прах, към който прибавяли захар 
и мляко. Следвало 24 часово бъркане 
на сместа, понеже тайната на финия 
шоколад се криела именно в това. 

В началото българите подходили не-
äîâåð÷èâî êúì ñòðàííèòå  êàôÿâè 
„сапунчета“ с леко горчив вкус. Някои 
свещеници дори го нарекли „гнусно и 
отвратително дяволско творение“, 
други пишели писма до Велизар Пеев 
да им изпрати „една бутилка“, та да 
го опитат. Един учител от провинци-
ята пък питал дали шоколадът се яде 
с „лъскавата хартишка“ и търсели ин-
струкции за консумацията му... 

„С игла геран съм копал“ – споделял по-
късно на близките си Велизар Пеев. 
Както впрочем се е случвало с всеки 
индустриалец в България след Осво-
бождението. Нито е имало традиция, 
íà êîÿòî äà ñòúïÿò, äà ñå ñúèçìåðÿò 
с другия, който прави същото, нито 
хората са имали битова култура и 
знание какво е това ново чудо. 

„Велизар Пеев – хляб, бисквити...“ – 
това било изписано на една преправе-
на каруца, която се движела из града и 
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рекламирала неговото производство. 
Самите хора, консумирали шоколадо-
вото удоволствие, били жива движе-
ща се реклама. Евгения Божилова (съ-
пругата на Николай Хайтов), която 
тогава била на 16 години, си спомня 
дървените кутии с шоколад „Дипло-
мат“. Българският предприемач об-
ръщал особено внимание на опаковки-
те. Едни от бонбоните били обвити с 
щамповани върху хартия национални 
флагове на всички държави – който 
успеел да събере всички флагове, по-
лучавал даром килограм шоколад. Хит 
в производството били пудингите и 
кексовете на прах. 

Така или иначе, все повече хора опит-
вали от шоколадовите бонбони и за-
почнало масово търсене. Мълвата за 
сладкото удоволствие се разнесла до 
най-затънтените кътчета на Бълга-
рия, макар хората там да нямали ни-
каква представа какво е това чудо. 
Велизар Пеев предприел разширение 
íà ôàáðèêàòà è íà ìÿñòîòî íà ñòà-
рата построил 4-етажна сграда с 
площ 2000 кв. м и модерно оборудване. 
250 работници произвеждали шокола-
äîâè áîíáîíè, áèñêâèòè, êàêàî, êåêñî-
ве и пудинг на прах. 

През 1908 г. Велизар Пеев създал още 
едно сдружение, чиято цел била про-
изводство на цимент в България. До-
тогава у нас е нямало такъв завод и 
нуждите от цимент са били удовлет-

ворявани от внос. Това е познатият 
ни завод „Златна Панега“, построен 
край водите на река Панега. С не-

гово участие (основно с капитал) 

била построена сграда и внесена от 

чужбина инсталация за нуждите на 

производството. Шоколадената ин-

дустрия обаче обхващала по-голяма-

та част от времето и любовта му. 

Най-главната задача пред него била 

äà ñå ïðåáîðè ñ âñè÷êîòî íåäîâåðèå è 

отхвърляне, не само сред население-

òî, áàíêîâèòå è áèçíåñ ñðåäèòå, íî è 

сред своето семейство. Тази битка 

му донесла много напрежение, усилия 

и разклатила здравето му.

„Банковите среди гледат с недоверие 

на начинанието му. Самите негови 

най-близки хора се съмняват в успе-

ха на делото му. Конкуренцията на 

производството му, идяща от вън, е 

почти несломима. Вътрешната кон-

сумация е слаба. Той ходи ежегодно в 

странство, да изучава шоколадната 

индустрия и не се стеснява да заменя 

своя полковнишки мундир с работни-

ческата блуза и да другарува с обик-

новените работници. Фабриката му 

е малка; нужни й са машини, удобни 

помещения, сурови материали, съоръ-

жения и пр. и пр. Малката стара къ-

ùè÷êà å ïðîäàäåíà, çà äà ñå ïîñðåù-

íàò ðàñòÿùèòе нужди на заведение-
то и производството. Велизар Пеев 
ïðåêàðâà âñðåä ðàáîòíèöèòå ñè, õðà-
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ни се години наред с кашкавал и хлеб 
и чака търпеливо успеха на своето 
младо дело; чака стоически на своя-
та позиция изхода на сражението в 
областта на индустрията, посреща 
ударите – и най-после побеждава. Ала 
âñè÷êî òîâà å è çà ñìåòêà íà çäðàâå-
то, което е доста разклатено, и кое-
то мъчно се поправя тепърва“. (Ал-
манах на българските индустрии от 
1926 г.)

Амбицията на първия български про-
изводител на шоколад била да напра-
ви българските сладки „сапунчета“ 
толкова популярни, колкото и в Швей-
цария. За своите изделия той получил 
изключително престижни награди – 
на международните панаири в Берн, 
Париж, Виена. Заслужено си извою-
вал реноме на най-добър български 
производител на шоколад, въпреки 
конкуренцията – и други започнали 
сходно производство, усещайки праз-
ната пазарна ниша. Благодарение на 
това, Велизар Пеев станал придворен 
доставчик на шоколадови изделия за 
öàðñêèÿ äâîðåö, ñúçäàâàéêè ñïåöè-
ална „Царска“ бонбониера в луксозна 
дървена кутия. Старите пререкания 
с княз Фердинанд били забравени, а 
на дипломатическите приеми вече 
се предлагали български шоколадови 
бонбони. Дипломатите все питали 
дали бонбоните са италиански, френ-
ски или австрийски. „Български!“ – не 
без гордост отговарял князът. 

Така Велизар Пеев си спечелил прозви-
щето „Цар на шоколада“ – той произ-
веждал 2/3 от шоколадовите изделия 
в България. През 20-те години на ми-
налия век по улиците на столицата се 
движел нов черен закрит автомобил с 
рекламни надписи на неговата фирма, 
заменил старата каруца. Интересът 
към продукцията се увеличил. Фабри-
ката вече не можела да отговори на 
нарасналото търсене. Имало нужда 
îò íîâî ìÿñòî è ïðîñòîð, çà äà ðàç-
гърне силата си „царят на шокола-
да“. Съвсем успешно, във всичките 
си дела се включвали и неговите си-
нове – Велизар и Боян, с които вкъщи 
не разговарял за работа, а по бизнес 
делата водел с тях широка кореспон-
денция, пълна с указания и съвети. 
Â åäíî îò ïúðâèòå ñè áèçíåñ-ïèñìà 
êúì ñâîÿ ïúðâîðîäåí ñèí ñúèìåííèê, 
êîãîòî ñúâåòâà êàê äà ñå îòíàñÿ êúì 
работниците, Велизар Пеев написал 
следното:

„Помагай им, защото те също са чо-
веци и се нуждаят от добри обноски“.

Синът също имал военен чин – капи-
тан I ранг. Завършил българското во-
енно училище, той продължил образо-
ванието си в Петербургската воен-
номорска академия и напредвал дори 
ïî-áúðçî îò áàùà ñè âúâ âîåííàòà êà-
риера. Поради това мнозина виждали 
в негово лице бъдещия адмирал и ко-
мандир на българските военноморски 



56 57

сили. По молба на бащата, синът на-
пуснал морската служба в Дедеагач 
и поел голяма част от работата по 
ръководството на фабриката.

Така Велизар-младши тръгнал в окол-
íîñòèòå íà Ñîôèÿ äà òúðñè ìÿñòî çà 
новата фабрика. Мястото трябвало 
да отговаря на три условия едновре-
менно – да бъде близо до столицата, 
да има водни ресурси, за да задвиж-
ват турбините, и близка железопът-
на линия, за да достигне продукцията 
бързо до столицата и другите градо-
ве на страната. Когато се изкачил 
на сенчест склон край Искърското 
дефиле край Своге, пред очите му се 
открила чудна гледка – това опре-
делило мястото на новата фабрика. 
През 1922 година започнал строежът 
й. Така синът поел ръководството 
и построил изключително модерна, 
åâðîïåéñêà è ïåðñïåêòèâíà ôàáðèêà 
със затворен цикъл и собствена хид-

роцентрала, от която черпела 
ток безплатно дори градската 
гара. Били построени и сгради 
за спомагателни производства 
на нишесте и глюкоза, карбамид, 
масла, ацетон и катран. Огро-
мните казани, в които се въртял 
шоколада, около 170 машини и 32 
електромотора били закупени 
от Германия („АЕГ“), Италия (ма-
шините „Марели“) и Австрия. 
Там се преместила и софийска-

та фабрика, която произвеждала шо-
колад и бонбони предимно по специал-
ни поръчки. Над 400 души работели в 
новата фабрика, предимно от селата 
наоколо и Своге, както и много столи-
чани, които всеки ден пътували с же-
лезницата до фабриката. През 1924 
година тя била превърната в акцио-
нерно дружество с основен капитал 6 
600 000 лева.

Появил се на бял свят третият Ве-
лизар Пеев, внукът, който години по-
късно бил изпратен от баща си да учи 
инженерство в Германия, за да бъде 
ïîäãîòâåí äà ïîåìå âîäà÷åñòâîòî íà 
семейния бизнес. 

След смъртта на Велизар Пеев-стар-
ши през 1927 г., синът продължил да 
ðúêîâîäè ôàáðèêàòà äî èäâàíåòî íà 
новата власт през 1944 година, кога-
то животът се преобърнал с глава-
та надолу. Фабриката в Своге била 
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национализирана през 1947 година, а  
фамилията Пееви – изгонена позорно, 
без право на никакво обезщетение. 
Заплашени били, че ще бъдат екзеку-
тирани, ако откажат да се подчинят. 
От всички страни на фабриката били 
ïîñòàâåíè êîìåíäàíòè, êîèòî îõðà-
нявали сградите и пазели да се спаз-
ват заповедите. Велизар Пеев-внук, 
въпреки германската си диплома за 
машинен инженер, кавалерския орден 
„За храброст“, получен заради участи-
ето му във втората фаза на войната, 
и семейната дългосрочна стратегия, 
не могъл да ръководи и един ден фабри-
ката, завещана от дядо му и баща му...

Активът на фабриката за шоколад в 
Своге възлизал на 154 милиона лева. 

Животът на фамилията протекъл 
така, както на всички останали 
хора – и те получавали купони за про-
дукти от първа необходимост, реде-
ли се по опашки за хляб, но най-важно-
то – смехът не секнал в техния дом. 
Обичали да се шегуват в приятелска 
îáñòàíîâêà è äà îòãîâàðÿò ñ àíåê-
доти на всички предизвикателства. 
Желязната машина на новия строй, 
откровената кражба, оправдана от 
държавни постановления, чувството 
за несправедливост и рухването на 
äåñåòêè ãîäèíè îïèòîìÿâàíà ìå÷-
та, не могла да стопи жизнеността 
и чувството им за хумор. Това обик-
новено се случва с хора, които умеят 
да се самодисциплинират и самоиз-

Фабриката в Своге. Източник: ДА „Архиви“

Снимки от производствения процес във фабриката за шоколад и захарни изделия на Велизар Пеев в 
Своге, Държавна агенция „Архиви“:
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граждат. Никой не се е грижил за тях, 
нито им е завещавал наследство. 
Железният дух се оказал по-силен от 
желязната машина...

Следващите 50 години фабриката в 
Своге работела със същите итали-
ански машини „Марели“ и германски-
те „АЕГ“, закупени от Велизар Пеев- 
старши, а продукцията й се продава-
ла изключително добре в страната 
и извън нея. Тя била преименувана на 
„Република“ и с такова име съществу-
ва до 1993 г., когато преминава в соб-
ственост на чужда компания. 

Снимки от производствения процес във фабриката за шоколад и захарни изделия на Велизар Пеев в 
Своге, Държавна агенция „Архиви“:
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Фондация „Покров Богородичен“ започва поредица от беседи под надслов 
„Îñèíîâÿâàíåòî – ðàäîñò è èçïèòàíèå“. Проектът стартира от 15 ок-
томври и е насочен към всеки, който иска да научи повече за възможност-
ите за осиновяване на дете в България.

Èäåÿòà íà áåñåäèòå å îòêðèòî äà ïîãîâîðèì çà èñòèíèòå è ìèòîâåòå, çà 
страховете и предразсъдъците, свързани с избора да осиновиш дете. Да 
погледнем на осиновяването като на възможност за получаването на най-
скъпоценния Божи дар за човека – родителството. Да приемем този път 
като житейска мисия, зачената в ума, израснала с желанието, осъзната 
във времето и родена от сърцето.

Ëåêòîð íà áåñåäèòå å Æàñìèíà Äîíêîâà – доктор по богословие и фило-
софия, и майка на 2-годишен син, която от позицията на личния опит ще 
сподели трудностите и радостите на родителя осиновител, както и най-
важните практически стъпки в процеса на осиновяването.

Мястото на срещите е столичната ателие-книжарница „Къща за птици“ 
(ул. Проф. Асен Златаров 22). Курсът е напълно безплатен и се състои от 
шест съботни срещи.

 
ÏÐÎÃÐÀÌÀ

15 îêòîìâðè (ñúáîòà), 13.30 ÷.*

Ïúðâè ïàíåë – ÷àñò 1

ÏÐÎÖÅÄÓÐÀÒÀ ÏÎ ÎÑÈÍÎÂßÂÀÍÅ – ÍÀÉ-ÂÀÆÍÈÒÅ ÂÚÏÐÎÑÈ È ÅÒÀÏÈ

1. Îáìèñëÿíå íà ðåøåíèåòî çà îñèíîâÿâàíå

– ëè÷íàòà ìîòèâàöèÿ 
– áèáëåéñêè îñíîâàíèÿ è ïðèìåðè çà îñèíîâÿâàíå 
– ìíåíèåòî íà Öúðêâàòà 
– ïðåäèçâèêàòåëñòâà ïðåä áúäåùèòå îñèíîâèòåëè 
– ñòðàõîâå è ïðåäðàçñúäúöè 
– ìíåíèåòî íà îñòàíàëèòå îò ñåìåéñòâîòî 
– îòíîøåíèåòî íà êîëåãè, ïðèÿòåëè, ðåëèãèîçíà îáùíîñò

2. Îêîí÷àòåëíî âçåìàíå íà ðåøåíèå 
– çàïîçíàâàíå ñ íåîáõîäèìèòå äîêóìåíòè è ñàìàòà ïðîöåäóðà 
– îïðåäåëÿíå íà êðèòåðèèòå 
– ñðåùà ñúñ ñëóæèòåëè îò Çàêðèëà íà äåòåòî 
– êóðñúò çà îáó÷åíèå íà êàíäèäàò-îñèíîâèòåëè 
– ïîäàâàíåòî íà äîêóìåíòè 
– âïèñâàíå â ðåãèñòúðà íà îñèíîâèòåëèòå 
– ïåðèîäúò îò âïèñâàíåòî â ðåãèñòúðà äî ïîëó÷àâàíå íà ïðåäëîæåíèå çà 
îñèíîâÿâàíå 
– îñèíîâÿâàíå îò åäèíñòâåí ðîäèòåë

ÎÑÈÍÎÂßÂÀÍÅÒÎ – ÐÀÄÎÑÒ È ÈÇÏÈÒÀÍÈÅ
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22 îêòîìâðè (ñúáîòà), 13.30 ÷.

Ïúðâè ïàíåë – ÷àñò 2

ÏÐÎÖÅÄÓÐÀÒÀ ÏÎ ÎÑÈÍÎÂßÂÀÍÅ – ÍÀÉ-ÂÀÆÍÈÒÅ ÂÚÏÐÎÑÈ È ÅÒÀÏÈ

1. Ïúðâàòà ñðåùà ñ äåòåòî 
– ðåøåíèå çà îñèíîâÿâàíå èëè îòêàç 
– âúçìîæíîñò çà îòêàç 
– ïîñëåäâàùè ñðåùè ñ äåòåòî 
– èìåòî íà äåòåòî

2. Ñúäåáíàòà ïðîöåäóðà 
– ñúäåáíî çàñåäàíèå 
– ñåäåìäíåâíèÿò ñðîê çà îáæàëâàíå íà ñúäåáíîòî ðåøåíèå 
– âçèìàíå íà äåòåòî

3. Ïúðâèÿò äåí, ïúðâàòà ñåäìèöà, ïúðâèÿò ìåñåö

4. Ñëó÷àèòå íà ðàçñèíîâÿâàíå

5 íîåìâðè (ñúáîòà), 13.30 ÷.

Âòîðè ïàíåë – ÷àñò 1

ÑÂÅÒÚÒ ÍÀ ÎÑÈÍÎÂÅÍÎÒÎ ÄÅÒÅ

1. Ñïîìåíúò îò ðàçäÿëàòà 
– ñúùåñòâóâà ëè ò.íàð. „ïúðâè÷íà ðàíà“ ïðè îñèíîâåíîòî äåòå? 
– ñòðåñ è àäàïòàöèÿ 
2. Îòíîøåíèåòî êúì îñèíîâåíîòî äåòå â ñåìåéñòâîòî, ó÷èëèùåòî 
è îáùíîñòòà

3. Êàê îñèíîâåíîòî äåòå ðàçáèðà è îñúçíàâà îñèíîâÿâàíåòî â ðàçëè÷-
íèòå âúçðàñòè. 
– òðåâîæíèòå âúïðîñè, êîèòî ñè çàäàâà îñèíîâåíîòî äåòå
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12 íîåìâðè (ñúáîòà), 13.30 ÷.

Âòîðè ïàíåë – ÷àñò 2

ÑÂÅÒÚÒ ÍÀ ÎÑÈÍÎÂÅÍÎÒÎ ÄÅÒÅ

1. Àìáèâàëåíòíî îòíîøåíèå êúì ìàéêàòà-îñèíîâèòåëêà 
– ïðåäèçâèêàòåëíî ïîâåäåíèå êúì îñèíîâèòåëèòå (ëþáîâòà íà ðîäèòåëè-
òå å ïîäëîæåíà íà èçïèò îò ñòðàíà íà äåòåòî) 
– ÷óâñòâî íà âèíà (äåòåòî íåñúçíàâàíî ñå ÷óâñòâà âèíîâíî è ëîøî, çàùî-
òî áèîëîãè÷íàòà ìó ìàéêà ãî å èçîñòàâèëà). 
– ñòðàõúò îò èçîñòàâÿíå – åäèí îò íàé-ñèëíèòå ñòðàõîâå íà îñèíîâåíî-
òî äåòå.

2. Ïðåäñòàâàòà çà áèîëîãè÷íèòå ðîäèòåëè 
– æåëàíèå /íåæåëàíèå çà ñðåùà ñ áèîëîãè÷íîòî ñåìåéñòâî.

19 íîåìâðè (ñúáîòà), 13.30 ÷.

Òðåòè ïàíåë – ÷àñò 1

ÑÂÅÒÚÒ ÍÀ ÎÑÈÍÎÂÈÒÅËß

1. Îñèíîâÿâàíåòî êàòî êîíöåïöèÿ 
– осиновяването като „конфликтната зона” между желанието за „нормал-
но“ семейство и приемането на конкретната ситуация 
– подготовката за едно специфично родителство

2. Ñòðåñúò ïðè ðîäèòåëèòå îñèíîâèòåëè 
– ïðèåìàíå íà äåòåòî îò ìàéêàòà îñèíîâèòåëêà 
– èçãðàæäàíåòî íà ïðèâúðçàíîñò íà ìàéêàòà êúì îñèíîâåíîòî äåòå 
– ïðèåìàíå íà äåòåòî îò áàùàòà 
– èçãðàæäàíåòî íà ïðèâúðçàíîñò íà áàùàòà êúì äåòåòî

3. Äðóãèòå äåöà â ñåìåéñòâîòî è îñèíîâåíîòî äåòå

26 íîåìâðè (ñúáîòà), 13.30 ÷.

Òðåòè ïàíåë – ÷àñò 2

ÑÂÅÒÚÒ ÍÀ ÎÑÈÍÎÂÈÒÅËß

1. Ñòðåñúò ïðè íåñåìåéíèòå îñèíîâèòåëè

2. Ñîöèàëíàòà ïîäêðåïà â ïåðèîäà ñëåä îñèíîâÿâàíåòî

3. Îñèíîâèòåëÿò è òàéíàòà íà îñèíîâÿâàíåòî

4. Ïðîåêòè çà ïðîìÿíà íà òåêñòîâåòå îò Ñåìåéíèÿ êîäåêñ çà îñèíî-
âÿâàíåòî è òàéíàòà íà îñèíîâÿâàíå

* Ïðîäúëæèòåëíîñòòà íà âñÿêà îò ñúáîòíèòå ñðåùè â ðàìêèòå íà êóðñà 
å 2 ÷àñà.




