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Наскоро Министерският съвет оттегли 
предложението за ратифициране на Истан-
булската конвенция. Много българи, които 
активно участваха или се тревожиха за хода 
на дебата, отдъхнаха с облекчение и чувство 
за добре свършена работа. Каквото и да може 
да се каже за съдържанието на този дебат и 
крайните негови пропагандни форми от двете 
страни, той доведе до едно полезно решение – 
оттеглянето на Конвенцията.

Полезно – като осуетяване на замисъла един 
идеологически механизъм, облечен в ярко со-
циално-значимо оперение, каквото са наруше-
ните права на най-уязвимите социални групи, 
да бъде приведен в действие чрез правната 
система в България. Механизъм, който създа-
ва предпоставки за специално третиране на 
определени групи хора и приемане на правни 
решения, които не се вписват във философия-
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та и системата на действащото в 
момента българско право. Полезно 
също от гледна точка на провокаци-
ята, която създаде, така че в обще-
ството да се чуят цялостни и задъл-
бочени позиции от български богосло-
ви и хуманитарии по значими теми на 
съвременната културна и духовна си-
туация в модерните общества, към 
които българското се числи. 

Чуха се облекчени въздишки след от-
теглянето на конвенцията. Чувства 
се някаква обща енергия за отсто-
яване на свободата и здравия смисъл 
в закона и правовия ред. Но дали има 
и енергия за действително решаване 
на проблемите на уязвимите групи, 
на чиято тежест проводниците на 
Истанбулската конвенция в България 
основно разчитаха за приемането й, 
и които не се решават с нейното сва-
ляне от дневен ред?!  

Преди дни в Мадрид се проведе 
Първата международна конфе-
ренция за социалния, биологич-
ния пол и образованието (http://
thegenderandsexconference.org). Екс-
перти от цял свят, заедно с предста-
вители на обществени организации 
приеха декларация срещу джендър-
перспективата в публичността и 
похватите на насилствено налага-
не на джендър-идеологията на За-
пад. За последното все още нямаме 
собствена картина в България, но 
имахме възможност да почувства-
ме духа на тези процеси, просле-
дявайки поведението на някои спе-
цифични граждански организации и 
личности по повод дебата за рати-
фицирането на Конвенцията. Конфе-
ренцията е приела декларация, коя-

то публикуваме по-нататък в броя.  
Но сега остава да видим дали обще-
ството ни ще намери сили да се обър-
не и да търси начини за решаване на 
действителните проблеми, свързани 
с домашното насилие и насилието 
над жени, които бяха публично освет-
лени по време на дебатите. 

Едно нещо е сигурно обаче: нито в 
дебатите за Конвенцията, нито в 
декларацията на Мадридската кон-
ференция стана дума за един про-
блем, който съвсем точно българ-
ският богослов доц. д-р Мариян Сто-
ядинов определи като най-тежката 
форма на домашно насилие, упражня-
вана в съвременния свят – аборта по 
социални причини. 

По-нататък в броя ви предлагаме раз-
съждения върху най-разпространени-
те клишета в дебата върху морално-
то оправдание на аборта. Тази тема 
все така остава покрита с булото 
на доводи със съмнителна чистота, 
затисната със страхове, лични вини 
и безсилието на възрастните да пое-
мат отговорността за грешките си, 
вместо да я прехвърлят върху нероде-
ното си дете. Изглежда, че печално 
известното мото на Сталин „има чо-
век – има проблем, няма човек – няма 
проблем“ не е така проблемно в на-
шето модерно общество, когато го 
прилагаме дискретно и най-вече – ко-
гато няма кой да се оплаче от това. 
Независимо от хода на промените в 
джендър перспективата и борбата 
за човешки права; или може би имен-
но заради дълбоките духовни процеси 
в съвременността, които раждат 
тази перспектива. 
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Казано е, че този, който говори за даден проблем, има този 
проблем. Никъде другаде това не е толкова очевидно, колкото 
при наболелия проблем за аборта. Пропагандирането на абор-
та се приема за факт не само от обикновените хора, но и от 
медиите, медицинските и правните професии вече толкова 
години, че обществото, включително и мнозина, които под-
крепят живота, вярва в тази реторика и 
приема тази пропаганда като даденост. 

Нека изследваме най-важните и често 
срещани аргументи на тази пропаганда и 
да видим тяхната несъстоятелност. 

ЖЕНАТА ИМА ПРАВОТО ДА 
КОНТРОЛИРА ТЯЛОТО СИ 

Това е преди всичко феминистки довод 
за правото на аборт. Радикалните феми-
нисти изказват твърдението, че абор-
тът е важна част от тяхната борба за 
власт; тази власт трябва да се изравни 
в способност та на жената изцяло да кон-
тролира своите репродуктивни функции. 

Феминистите признават, че най-очевид-
ната и красноречива разлика между мъже-
те и жените е способност та на жената 
да носи живота. За да заличат тази разлика, те мислят, че 
жените трябва да имат политическа и законна власт да ре-
шават дали да искат да бъдат бременни в даден момент от 
живота си. Но критичният анализ на техните аргументи раз-
крива някои противоречия: самият факт, че се намира в т. нар. 
„кризисна бременност“, показва, че тя, по каквато и да било 
причина, е загубила „контрол“ над своето тяло. Има и такива, 
които казват, че ако тя е упражнявала „контрол“, първо, не би 
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забременяла. Но защитниците на живота в този случай не изказ-
ват морални твърдения, тъй като винаги съществува възможност 
бременността да е станала по причини, върху които жената не е 
имала контрол. 

Защитниците на живота вярват, че жената има правото „да кон-
тролира своето тяло“ и може да упражни това право преди да е за-
бременяла. С други думи, тя има признато от Конституцията право 
да не забременява, което значи, че може да избере или да се въздър-
жа, или да използва контрацептивни средства, или да се подложи на 
стерилизация. 

Но след като жената вече е забременяла, това означава, че тя ще 
има бебе. Движението в подкрепа на аборта й дава само възмож-
ността или „правото“ да има мъртво или живо бебе. Това не може 
да се сравни с осигуряването на „алтернатива“ на бременността. 

След като жената вече е бременна, появява се друго човешко съще-
ство и „нейното тяло“ вече не се разглежда като основен проблем. 
Нероденото дете се разпознава от науката и медицината като 
отделен, уникален човек; който е различен от своята майка и не е 
част от нейното тяло. Да предположим, че то е част от нейното 
тяло просто защото зависи от нея за подслон и храна, да предпо-
ложим, че и новородените и дори по-големите деца, имащи нужда 
от материална грижа, също представляват част от физическото 
тяло на майка си; предположение, което е нелепо и смешно. 

Накрая, ако абсолютният контрол на жената над собственото й 
тяло, е „право“, признато от Конституцията, тогава законите сре-
щу проституцията, употребата на наркотици и други престъпле-
ния, засягащи тялото, трябва да бъдат изключени от законите. Но 
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и до ден-днешен всички такива закони са признати от Върховния 
съд. Оказва се, че доводът за правото на жената на абсолютен и 
неограничен контрол над своето тяло е приложим от правна гледна 
точка, единствено спрямо аборта. 

„КОЙ ИЗБИРА: ЖЕНАТА 
ИЛИ ПРАВИТЕЛСТВО-

ТО?“ – ТАКА НАРЕЧЕНИЯТ АР-
ГУМЕНТ В ПОЛЗА НА ИЗБОРА 

Когато абортът се разглежда 
като част от формулата „пра-
во на избор“, той бива подкре-
пян от повечето американци, 
които не гледат по-далече от 
идеята, че на някой индивид мо-
гат да бъдат нарушени „права-
та“. Обаче тази идея е фалши-
ва. Ако мнението бъде изказано 
по друг начин, например „Кой 
избира, насилникът (обирачът 
на банка, крадецът, съблазни-
телят на деца), аргументът на „избора“ става непривлекателен. 
Защото обществото признава, че действия като насилие, грабеж и 
сексуално посегателство над деца, са насочени както срещу инди-
вида, така и срещу обществото; те не могат да бъдат одобрявани, 
още по-малко – пропагандирани. 

Винаги когато се използва терминът „в полза на избора“ за пред-
ставянето на аборта просто като право на жената на „избор“, въ-
просът, който трябва да бъде зададен, е: какъв избор е направен? В 
случай на аборт „изборът“ е да убиеш човешко същество, а това е 
етично неприемливо. 

Всички признаваме, че не всеки избор може да бъде оправдан. Се-
рийният убиец Тед Бънди е правел „избори“, но никой не спори, че 
правителството не е участвало в тях, тъй като те са довели до 
смърт та на голям брой млади жени. Резултат от „избора“ на аборт 
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е смъртта на над 25 милиона бебета в Съединените щати от 
1974 г. досега. 

Да настояваме, че държавата няма моралната сила да предста-
влява всички свои хора, няма участие в „избора“ на жената да убие 
своето неродено дете, означава да се съгласим да няма участие 
в „избора“ за извършване на убийство под каквато и да било друга 
форма. Което, разбира се, е безсмислено. 

АКО АБОРТИТЕ БЪДАТ ОБЯ-
ВЕНИ ЗА НЕЗАКОННИ, ЖЕ-

НИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ АРЕСТУ-
ВАНИ ЗА АБОРТ ИЛИ ДОРИ ЗА 
ОПИТ ЗА АБОРТ 

Една реклама на „Планирано 
родителство“ показва зад ре-
шетките жена, която току-що 
е направила спонтанен аборт. 
Рекламата твърди, че това 
може да бъде съдба на всички 
жени, които са имали спонтанен 
аборт и, разбира се, на всички 
жени, които са правили аборт 
или дори само опит за аборт. 

Никой противник на аборта не 
би насърчил или подкрепил криминалното преследване на жени, кои-
то са правили аборти. Искането за такова преследване се ограни-
чава само до лекаря, провел аборта и тези, които са спомогнали, 
подтикнали или са се облагодетелствали от престъплението. На-
истина, движението за защита на живота гледа на жените като 
на „вторична жертва“, тъй като те често са били заставяни, тор-
мозени и подвеждани, за да бъдат накарани да изберат аборта пред 
всички други възможности. 

Викът на повечето жени, правили аборт, е: „Нямах друг избор!“ 
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ПОВЕЧЕТО ПРИВЪРЖЕНИЦИ НА ДВИЖЕНИЕТО ПРОТИВ АБОР-
ТИТЕ СА МЪЖЕ. ТОВА ДВИЖЕНИЕ Е ПРОТИВ ЖЕНИТЕ 

Над 80% от участниците в движението против абортите са жени! 
От друга страна, много от подкрепящите аборта са мъже. Освен 
това, предимно мъжете са онези, които се възползват от аборта. 
Огромното множество от привържениците на аборта са мъже. 
Абортът освобождава мъжете от бремето да издържат и да се 
грижат за деца и им позволява да избегнат задълженията, свързани 
с бащинството. 

Една млада жена, стояща пред помещението за аборти, носи табе-
ла, на която е написано: 

ПРАВОТО НА ЖЕНАТА ДА „ИЗБИРА“ Е ПРАВО НА МЪЖА ДА УПРАЖНЯ-
ВА НАСИЛИЕ

АНКЕТИТЕ ПОКАЗВАТ, ЧЕ ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ АМЕРИКАНЦИТЕ 
ПОДКРЕПЯТ ПРАВОТО НА АБОРТ

Това е друга полуистина. Повечето проучва-
ния показват, че почти 70% от американците 
подкрепят аборта само в случаите на насилие, 
инцест и заплаха за физическото оцеляване на 
майката. Направените с цел контрол на ражда-
емостта, избор на пола, комфорт, или по иконо-
мически причини аборти се отхвърлят от при-
близително същия процент хора – 70%. 

И така, изследващите общественото мнение 
знаят, че анкетите отразяват мнението на 
хората, които ги правят: например, горното 
твърдение, че почти 70% от обществото то-
лерира аборта, беше изказано, когато въпросът 
„Подкрепяте ли отказването на аборт при жена, 
чийто живот е бил в опасност или която е била 
изнасилена?“ води до разбираемия отговор „не“ 
от страна на повечето анкетирани. Този твър-
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де специфичен отговор на най-специфичния въпрос тогава е бил 
екстраполиран към твърдението: повечето американци подкрепят 
аборта по желание. Но ако някой попита: „Подкрепяте ли аборта по 
социални и икономически причини“ (причината, поради която се из-
вършват над 97% от всички аборти, според Роу), голяма част от 
американците отново ще отговорят с „не“. 

АКО АБОРТЪТ БЪДЕ ОГРАНИЧЕН ИЛИ ЗАБРАНЕН, КОЙ ЩЕ СЕ ГРИ-
ЖИ ЗА 1,5 МИЛИОНА НЕЖЕЛАНИ ДЕЦА, КОИТО СЕГА БИВАТ 

АБОРТИРАНИ? ТОВА ЩЕ БЪДЕ ГОЛЯМ ТОВАР ЗА СОЦИАЛНАТА СИС-
ТЕМА И ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ?

Ако пренебрегнем отъждествяването на детските животи с па-
рите, за този аргумент също може да се докаже, че е фалшив. Ко-
гато и където правото на аборт е ограничено, броят на бремен-
ностите рязко намалява! В страни, в които, за да бъде направен 
аборт от непълнолетни, се изисква знанието на родителите, се 
отбелязва, че броят на бременностите сред тийнейджърите на-
малява с почти 75%. 

При по-големите, където (се предполага), че преценката е много 
по-зряла, може да се очаква, че процентът на „нежеланите бремен-
ности“ ще намалее дори още по-рязко, след като абортът вече не 
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съществува като допълнителен метод за контролиране на ражда-
емостта. 

Но независимо дали това ще се случи или не, ние не можем да убива-
ме деца поради факта, че данъкоплатците няма да могат да поне-
сат част от цената за тяхното отглеждане. Дори и да има милиони 
двойки, чакащи за осиновяване на деца, това не е истински аргу-
мент за премахване на узаконените аборти. 

Срещат се и такива, които задават въпроса: „А какво ще правим с 
„неподлежащите на осиновяване“ деца, като тези от малцинствени 
групи, смесени връзки или деца с увреждания? В такива случаи не се 
ли предвижда аборт?“ В последните години положението с осиновя-
ванията се промени драстично, въпреки че здравите бели деца все 
още са предпочитани, много двойки са склонни или дори силно жела-
ят да осиновят деца, които се определят като „трудни за осиновя-
ване“. В същото време, когато „биологичните родители“ са допус-
нали детето им със синдром на Даун да умира от глад в болница в 
Блумингтън, Индиана, е имало шест двойки, чакащи да го осиновят. 

ЛОЗУНГЪТ „ВСЯКО ДЕТЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЖЕЛАНО“  

Звучи страхотно, нали! Не бих-
ме ли искали всяко дете, което се 
ражда, да е желано? Но помислете 
си за импликациите на едно такова 
твърдение! Всъщност ние казваме 
следното: „ако не си желан, ти ня-
маш стойност като човешко съ-
щество!“

Човешките същества не могат да 
бъдат убивани просто защото в 
някакъв момент от техния живот 
някой ги приема като „нежелани“, 
дори ако този човек е тяхната 
майка. Почти всеки в някакъв мо-
мент от живота си е бил „нежелан“ 
от своето семейство, своя шеф, 
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своите връстници или дори от самия себе си... но никога не е бил 
нежелан от Бога. При това, да бъдеш „нежелан“, никога не е било 
някакво углавно престъпление в Съединените щати. 

ОГРАНИЧАВАНЕТО ИЛИ ДЕЛЕГАЛИЗИРАНЕТО НА АБОРТИТЕ ЩЕ 
ДОВЕДЕ ДО СМЪРТТА НА ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ ЖЕНИ ОТ НЕЛЕГАЛ-

НИ АБОРТИ, КАКТО ПРЕДИ „РОУ СРЕЩУ УЕЙД“1. 

Всички сме виждали знака на при-
вържениците на аборта, изобра-
зяващ закачалка за дрехи и диаго-
нален разрез. И всички сме чували 
приказките за „мръсните лекари, 
правещи нелегални аборти“, кои-
то превръщат в жертви безпо-
мощните жени, правещи такива 
аборти. Обаче, според д-р Бър-
нард Натансон, който защитавал 
правото на аборт и извършвал и 
легални, и нелегални аборти, мно-

го нелегални аборти били извършвани не в някое скрито помещение, 
а в болници и не от нескопосани аматьори, а от лицензирани гине-
колози! 

Жертвите на нелегални аборти в годината преди Роу срещу Уейд 
били 39 жени, а не 20 000, както твърдят защитниците на аборта. 
Също така, в Съединените щати годишно били извършени 150 000 

1 Норма МакКорви е била на 22 години, безработна и бременна за трети път 
през 1969 г., когато поискала да направи аборт в Тексас, където процедурата 
била разрешена, само ако животът на майката е застрашен. Последвалият 
процес, известен като „Роу срещу Уейд“, води до решение на Върховния съд 
на САЩ през 1973 г., легализиращо абортите. По това време Норма МакКор-
ви вече била родила детето и го дала за осиновяване. Десетилетия по-къс-
но МакКорви става евангелистка, след това – католичка, и се включва в дви-
жението за борба с абортите. Години след съдебния процес тя разкрива, че 
стои зад псевдонима „Джейн Роу“ и твърди, че това да е част от решението, 
довело до легализирането на абортите, е най-голямата грешка в живота й. 
(БТА – бел. ред.)
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нелегални аборта преди Роу, а не 1,5 милиона, както твърдят за-
щитниците на аборта. Процентът на абортите за година се уве-
личил десетократно от 150 000 на 1,5 милиона от 1974 г. 

При това, и днес жените умират от т.нар. „безопасни, легални абор-
ти“. Отчетеният процент на смъртност през второто и трето-
то тримесечие е само малко по-нисък от процента на смъртните 
случаи при автомобилни катастрофи (1 на 5900 в сравнение с 1 на 
5000) и смъртността при аборти през първито тримесечие (кога-
то се извършват най-голям брой аборти) 
може да се оцени само като липса на пра-
вителствени норми, засягащи смъртта 
вследствие на аборт. 

Скандалите, които разтърсиха свързана-
та с абортите индустрия, засягащи не-
сигурните практики и включващи наема-
нето на нелицензирани лекари или лекари 
с отнети дипломи, и невероятният факт, 
че в някои щати лицето, извършващо 
аборт, дори не е необходимо да бъде лекар, 
биха разрушили всяка друга индустрия, но 
абортът е защитаван от съдилищата и 
медиите. „Лицето, извършващо нелегален 
аборт“, все още се среща, но сега то е 
освободено от данъци и субсидирано от 
държавата. 

ТОВА НЕ Е БЕБЕ, А ПАРЧЕ МЕСО; ПА-
РАЗИТ; ПРОДУКТ НА ЗАЧАТИЕТО, 

ТУМОР...

Така абортната индустрия и нейните 
привърженици описват нероденото дете. 
Но те се страхуват да позволят на об-
ществото да види картината на абор-
тираните бебета, която ясно показва 
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отсечени ръце, крака, глави. По-нататък абортната индустрия по-
стоянно се бори срещу узаконяването на „информираното съгласие 
изискващо жената да бъде осведомена за процедурата на аборта, 
за опасностите, които могат да съпътстват тази процедура, за 
естеството на нейната бременност и за фактите на живота на 
нейното неродено дете. 

Такива факти са, че в момента на зачатието детето притежава 
46 хромозоми, необходими за новото и уникално човешко същество. 
Дори преди деленето на оплоденото яйце, генетичните образци 
вече са определили пола, цвета на косата, очите и кожата и ка-
чества като музикален, атлетичен и артистичен талант и пред-
разположеността към заболявания в бъдеще. 

В първия месец след зачатието детето расте с такава скорост, че, 
сметнато в пропорции, ако в момента на зачатието тежи 1 паунд, 
в края на първия месец би трябвало да тежи 6 тона! На 24-ия ден 
сърцето започва да бие и кръвта на детето да циркулира (кръвта 
на майката никога не е част от бебето). На 6 седмици се отчитат 
мозъчни вълни, които функционално съвсем малко се различават от 
тези при възрастните. 

Всички органи са налични и функционират в края на 8-ата седмица от 
зачатието. Повечето аборти се правят между 10-тата и 12-та та 
гестационна седмица. Някои деца оцеляват извън утробата дари 
в 20-тата седмица (5 месеца), и развитието на човешкото съще-
ство продължава чак до 23-годишна възраст. 

ДВИЖЕНИЕТО ПРОТИВ АБОРТИТЕ СЕ ГРИЖИ САМО ЗА НЕРОДЕ-
НОТО ДЕТЕ, НО НЕ И ЗА ЖЕНАТА ИЛИ ЗА ВЕЧЕ РОДЕНОТО ДЕТЕ; 

ЗАЩИТНИЦИТЕ НА ЖИВОТА СЕ ОТНАСЯТ С ПРЕЗРЕНИЕ КЪМ ЖЕ-
НИТЕ. 

Не защитниците на живота, а абортната индустрия се отнася с 
презрение към жените. Свидетелствата на лекарите, извършващи 
аборти, и на работилите в клиниките за аборт непрестанно гово-
рят за това, че единственото нещо, което ги интересува, са па-
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рите. Жените често са подвеждани, лъгани, тормозени, заплашва-
ни и принуждавани да направят аборт. Те често биват третирани 
брутално и ужасните истории, разиграващи се на тези места, са 
безброй. 

Защитниците на живота, които казват на жената, че „убива свое-
то бебе“, влизайки в операционната, само се опитват да достиг-
нат до нея с фактите, докато все още не е късно. Впоследствие 
много жени горчиво съжаляват, че пред клиниката не е имало някой, 
който да им каже фактите, свързани с аборта. 

Разбира се, истината е, че повечето жени реално 
знаят, че убиват своето бебе, но игнорират това 
знание в името на своето удобство. Но по-късно, 
когато вината започне да ги тревожи, те са при-
нудени да се сблъскат с истината, че през цяло-
то време са знаели какво се случва с тях. За тях е 
несравнимо по-лесно да се изправят пред истина-
та преди да са направили аборт, отколкото след 
това; дори ако тази истина е крайно неприятна и 
нежелана. 

Движението против абортите се грижи едно-
временно и за жената, и за нейното дете преди и след раждането. 
Създадените в цялата страна центрове за кризисна бременност 
помагат на жените да намерят работа и жилище с помощта на 
доброволци, със средства за медицински разходи и транспорт до 
здравни заведения, осигуряват дрешки и принадлежности за ново-
родените, бебешки мебели, колички и много други необходими вещи. 

Интересно е да се отбележи, че усилията на защитниците на 
живота, като създаването на центрове за кризисна бременност, 
не получават финансиране от никоя държавна институция. Един-
ствено привържениците на аборта и техните симпатизанти, като 
Асоциацията за семейно планиране, са финансирани от правител-
ството. В действителност те са държавни служители, подобно на 
министъра на правосъдието, който впрочем се стреми да затво-
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ри някои от центровете за кризисна бременност под предлога за 
фалшива реклама, тъй като те отказват да признаят аборта като 
алтернатива. Но същите тези служители не се стремят да под-
държат същия висок стандарт на истина, когато предлагат така 
нареченото „съветване“, което не е нищо друго, освен „продаване“ 
на аборта на техните клиенти. 

ДВИЖЕНИЕТО ПРОТИВ АБОРТИТЕ СЕ СФОРМИРА И ФИНАНСИРА 
ОТ ЧЛЕНОВЕ НА РИМОКАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА. 

Статистиката за разпределението на доходите показва, че пове-
чето от защитниците на живота принадлежат към средната, ни-
ската средна и бедната класа на обществото, докато повечето от 
защитниците на аборта са от високата средна и богатата класа, 
включително и милионери. Редиците на защитниците на живота се 
състоят предимно от работници, домакини и духовни лица. 

Движението против абортите не се финансира от Римокатоличе-
ската църква, нито пък представителите на това движение полу-
чават държавна субсидия, за разлика от много организации, защи-
таващи аборта. Движението против абортите се финансира са-
мостоятелно, изцяло с помощта на доброволни пожертвования на 
неговите членове. 

АКО АБОРТИТЕ СА НЕЛЕГАЛНИ, ТОГАВА КАКВО ЩЕ ПРАВИМ С 
ЖЕРТВИТЕ НА НАСИЛИЕ, ИНЦЕСТ И ЖЕНИТЕ, ЧИЙТО ЖИВОТ 

Е В ОПАСНОСТ ПОРАДИ БРЕМЕННОСТТА? 

Днес абортите, извършвани в случаите на насилие, кръвосмешение 
или опасност за живота на жената, са по-малко от 3% от 1,5 милио-
на аборта годишно. Когато бременността представлява реална 
опасност за живота на жената, в случаите на извънматочна бре-
менност или канцерозна утроба, тук винаги има медицинско, зако-
ново и духовно разбиране за необходимостта от спасяване на жи-
вота на майката, дори ако това, за съжаление, води до смъртта на 
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детето. Не са необходими закони за легали-
зиране на животоспасяващата медицинска 
интервенция. 

Случаите на насилие и инцест много рядко 
водят до бременност по редица причини. А 
когато водят до бременност, трябва да на-
помним, че детето в утробата не е виновно 
за каквото и да било престъпление, то също 
е жертва. След като не изискваме смъртно 
наказание за действителното престъпле-
ние на насилие или инцест, тогава защо да 
го изискваме за втората невинна жертва? 

Абортът също така води до множество 
травми, тъй като жертвата може да стра-
да от емоционални или физически уврежда-
ния, характерни за всички аборти. Между 
50 и 80% от всички жени, правили аборти, 
страдат от по-леки или по-тежки психоло-
гически постабортни травми, които могат 
да се проявят от 8 до 10 години по-късно. 
Тогава травмата от аборта просто се нас-
лагва върху тази от насилието или инцеста. 
Жената, преминаваща през такава бремен-
ност, наистина може да се справи далеч по-
добре и физически, и психически, отколкото тази, която е избрала 
да направи аборт. 

Накрая, трябва да напомним, че като християни ние сме длъжни да 
предлагаме Божието състрадание на жената, а не светското. Све-
тът казва, че за жената ще бъде много по-добре да убие своето 
дете. Такова „съчувствие“ е пагубно и води до духовна, морална и по-
някога и душевна смърт. Божието състрадание включва много по-
голямо уважение към страдащия, посочвайки страданията на Божия 
Син като пример в нашата беда и обещанието за Неговата любов и 
непрестанна подкрепа във време на изпитание. 
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АБОРТЪТ Е КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО НА ЖЕНАТА 

Абортът не се споменава никъде в Конституция-
та. Така нареченото „право“ на аборт е съшито с бели 
конци от Върховния съд под маската на „правото“ на 
лична тайна, което също не се споменава в Консти-
туцията. 

Решавайки, че нероденото дете е човешко същество, 
но не е личност, Съдът постъпва към неродените 
деца по същия начин, както към афроамериканците в 
печално известното решение на Дред Скот  (Решение 
на Върховния съд от 1857 г., според което афроамери-
канците нямат право на американско гражданство – 
бел. ред.), в което се казва, че черните, макар и хора, 
не са „личности“ съгласно Конституцията. 

АБОРТЪТ Е ЛЕГАЛЕН САМО ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ТРИ МЕСЕЦА ОТ БРЕ-
МЕННОСТТА

Роу срещу Уейд и съпътстващият го случай Доу срещу Болтън лега-
лизират аборта с искането той да бъде законен през всичките девет 
месеца на бременността. Жената може да абортира своето дете по 
всякаква причина и без причина буквално до момента на самото раж-
дане. Признатият „интерес“, който държавата има през втория или 
третия триместър, се дефинира от Доу срещу Болтън като позво-
ляващ на държавата единствено правото да определя кой може да из-
върши аборта и къде може да го извърши при такива обстоятелства. 
Съгласно тези две правила държавата не може да възпрепятства или 
забранява аборта, независимо от жизнеспособността на плода. 

Случаят Уебстър обаче прави някои пробиви в цялостността на Роу 
и Доу, и само времето ще ни каже до каква степен. Докато и двата 
закона не бъдат опровергани, абортът по желание все пак остава в 
сила през всичките девет месеца на бременността, с причина или 
без причина, и остава закон за страната.  
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(„Изразеното от съда становище по процеса „Роу срещу Уейд“ про-
мени американското законодателство по отношение на абортите. 
То позволи аборт по искане на жената — за първото тримесечие 
без ограничения, а за второто — единствено с някои произтича-
щи от здравословното й състояние ограничения. Решението дава 
възможност на отделните щати да забраняват абортите в тре-
тото тримесечие, освен в случаите, когато има сериозен риск за 
живота или здравето на жената. В решението „Уебстър“ от 1989 г. 
Върховният съд категорично отказа да промени позицията си по 
„Роу срещу Уейд“, но на практика подкани законодателствата на 
50 щата да решат сами за себе си. – Карл Сейгън, „Милиарди и ми-
лиарди“ – бел. ред.)

КАКВО ЩЕ КАЖЕТЕ ЗА „БУМЪТ НА НАСЕЛЕНИЕТО“? СВЕТЪТ НЕ 
Е ЛИ ПЪЛЕН С ТВЪРДЕ МНОГО ХОРА? 

Възстановяващата раждаемост на която и да 
е група е приблизително 2,24 деца на репро-
дуктивна двойка. Всички европейски страни (с 
изключение на Ирландия), Съединените щати, 
Канада и европейска Русия са под това ниво. 

Ние сме умираща нация. Само имиграцията 
прикрива този факт. У нас раждаемостта е 
1,9 деца на репродуктивна двойка, което значи, 
че има все по-малко млади хора, които да но-
сят товара на все по-големия брой остарява-
щи. Пророците на движението против аборта 
виждат днешното нахлуване на евтаназията 
като начин за овладяване на кризата със зави-
симото положение на възрастните хора през 
следващите години. 

Повечето хора, приемащи теорията за „пре-
населеността“, не искат да елиминират себе си, за да намалят 
броя на хората по света, а по-скоро са обезпокоени от това, че ще 
трябва да споделят своите блага с някой друг. Когато някой казва, 
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че „има твърде много хора по света за съществуващите ресурси“, 
идеята е пренаселеността. Но когато някой казва, че „има твърде 
малко ресурси за хората“, идеята е бедността. Има предостатъч-
но обработваема земя и блага за цялото човечество; проблемът 
е в разпределението и лошото управление на голяма част от тях, 
които биха могли да бъдат много по-продуктивни. 

Освен това, ако някой постави всички човешки същества върху ли-
цето на земята заедно в голяма тълпа, те ще запълнят щата Род 
Айлънд. В Третия свят бедността до голяма степен е резултат от 
неефективната икономика, политическите конфликти и лошото уп-
равление. Добре управляваните държавни и икономически структу-
ри в такива „пренаселени“ места като Хонг Конг, Япония и Тайван 
показват лъжливото вярване, че хората са вреда. 

Що се отнася до „екологията“ и „опазването на околната среда“, 
ние, като християни, сме стопани на нашата планета. Обаче не мо-
жем да „спасяваме китовете“, а да „убиваме бебетата“. Нашите 
братя и сестри по света са свети в Бога, така, както и ние. Ако 
следваме Неговите заповеди и търсим Неговата помощ, хората, 
растенията, животните и цялата „биосфера“ могат да живеят в 
хармония, без да убиват ближния си, за да спасят лъчеперката. 

НОВОТО АБОРТИВНО ХАПЧЕ МИФЕПРИСТОН И РАЗВИТИЕТО НА 
НОВИТЕ КОНТРАЦЕПТИВИ (КАТО ЛЕВОНОРГЕСТРЕЛ) ЩЕ СЛО-

ЖАТ КРАЙ НА ДЕБАТА 

Противно на надеждите на защит-
ниците на аборта, мифепристон 
няма да сложи край на дебата око-
ло аборта. Този опасен химикал не 
е сутрешно „хапче за след това“, 
което може да се вземе за „предо-
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твратяване“ на бременността, нито е просто вземане на някакво 
хапче, а по-скоро комплициран и заплетен процес, в резултат на кой-
то се налага посещение на лекар и оперативен аборт. 

Убийственият „прозорец“ на мифепристон е ограничен и лекарство-
то е неефикасно преди и след това време. Нещо повече, мифепристон 
има относително нисък „убиващ процент“, освен ако не се приема в 
комбинация с простагландин – друго опасно и силно лекарство. 

Само по себе си лекарството е било тествано много кратко вре-
ме, но вече показва много проблемни странични ефекти. Също така 
много фармацевтични фирми не са склонни 
да произвеждат първия „човешки пестицид“. 
Натискът за приемането на това позорно 
вещество от нашата нация е реминисцен-
ция от натиска за легализирането на друго 
„хапче-чудо“ от Европа – талидомид. 

Новосъздаденият и наскоро пуснат на паза-
ра „контрацептив“ левоноргестрел е прис-
пособление, което ще бъде оперативно 
имплантирано в ръцете на жените, имащо 
жизнен период 5+ години. Според медицин-
ското общество, левоноргестрел потиска 
производството на яйцеклекти в жената, 
чрез употребата на постепенно отделяне 
на ниски дози на специфичен хормон. При 
това свое действие той имитира ниските дози на контрацептив-
ното хапче и жените, които не могат да вземат „хапчето“, са съ-
ветвани да избягват този нов продукт. Цената на имплантиране-
то на пет такива устройства, подобни на чашки, възлиза средно на 
около $300 според повечето медицински източници. 

За съжаление, не се казва нищо за това, че не успявайки да предо-
тврати производството на яйцеклетка, левоноргестрел прави въ-
трешността на утробата враждебна към вече оплоденото яйце, 
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възпрепятствайки имплантирането му. Така жената може да абор-
тира до 60 деца в рамките на този петгодишен период, без изобщо 
да разбере. 

Накрая, абортът е аборт, независимо дали е оперативен, или хими-
чен, и против него ще се борят тези, които ценят светостта на 
човешкия живот. 

ОГРАНИЧАВАНЕТО ИЛИ ЗАБРАНАТА НА АБОРТА ЩЕ УВЕЛИЧИ 
ИНЦИДЕНТИТЕ НА МАЛТРЕТИРАНЕ НА ДЕЦА, ТЪЙ КАТО НАЙ-

МАЛТРЕТИРАНИТЕ ДЕЦА СА РЕЗУЛТАТ ОТ НЕЖЕЛАНА БРЕМЕНОСТ 

Каква е истината? Над 97% от документираните случаи на тормоз 
над деца включват „желани“ деца от „планирани“ бременности 

Според Роу срещу Уейд случаите на малтретиране на деца са се 
увеличили седем пъти само в Съединените щати. Насилието над 

жени и социалното насилие също 
драстично са се увеличили. Убийство-
то на човешки същества не може да 
се използва за решаването на об-
ществените проблеми, в такъв слу-
чай обществото неизбежно колабира. 
Днес виждаме как нашето общество 
се гърчи във физически, морален и 
етичен колапс и като главна причина 
за това трябва да се смята абортът. 

Абортът е необходим, за да помогне 
за запазването на връзките, които 

иначе биха приключили поради напрежението, породено от нежела-
ното дете. 

Множество статистически проучвания през годините показват, 
че от несемейните по време на аборта двойки над 70% се разделят 
до една година след аборта. 

Статистиката при омъжените жени е неизбежна, но интервюта-
та с абортирали омъжени жени показват, че тези жени таят дъл-
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боко разкаяние и враждебност поради това, че са се съгласили на 
аборт по желание на съпруга, дори когато външно са се съпротивля-
вали на това решение. 

Аналогично, женените мъже, чиито съпруги 
са абортирали независимо или въпреки тях-
ното желание, изпитват чувство на безси-
лие, гняв и безпомощност. Ситуацията не 
предвещава нищо добро за който и да е брак. 

„Аз не съм за абортите, а за избора“...

 „Самата аз никога не съм правила аборт, 
но не мога да казвам на някой друг какво 
да прави“... 

„Аз лично съм против аборта, но...“ ...

„Вие не можете да превърнете морала в 
закон!“...

Това са аргументи, използвани от политиците в опита им да спече-
лят и противниците, и защитниците на аборта за свои избирате-
ли. И също така аргументи, използвани за извиняване на вярвания-
та в подкрепа на аборта и действията на политиците и на онези, 
които принадлежат към религиозните движения против аборта. 
Накрая, всички наказателни закони срещу насилието, грабежа, ин-
цеста, убийството и т. н. са закони, определящи разбирането за 
нравственост. Законът винаги е бил средство, чрез което обще-
ството описва своите най-високи нравствени вярвания. 

ДО КАКВИ ИЗВОДИ ТРЯБВА ДА СТИГНЕМ СЛЕД ИЗУЧАВАНЕТО НА 
ТЕЗИ ПРЕДНАМЕРЕНИ ЛЪЖИ, ЗАЩИТАВАНИ В АМЕРИКАНСКО-

ТО ОБЩЕСТВО В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТОЛКОВА ГОДИНИ

Първият извод е, че абортът е изцяло разрушителен. Той разрушава 
жената, детето, професионалната здравна грижа (американските 
лекари вече не полагат оригиналната версия на Хипократовата 
клетва. Тази клетва, която предпазва пациентите от деструктив-
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ните действия на безскрупулни лекари, е била нарушена два 
пъти през последните 2500 години, в нацистка Германия и 
днес в Америка), семейната структура, отношенията между 
мъжа и жената и, евентуално, обществото, което я прила-
га като „решение“ за тези проблеми. Абортът води до дете-

убийство, което вече 
се случва в нашата 
страна, евтаназия, 
която вече се случва 
в нашата страна, и 
загуба на уважение 
към човешкия жи-
вот, което води до 
повишено социално 
насилие и самоубий-
ства – и двете вече 
се случват в нашата 
страна. 

Смъртта се превръ-
ща в решение на всич-
ки сложни проблеми в 
живота; смъртта, 
не само на индивида, 
когато я желае (като 
евтаназия), но и на 

онези, които индивидът приема за неудобство – като неро-
деното или детето с увреждания, възрастният родител и/
или онези, които са в периферията на обществото, на които 
индивидът може да се наложи да помага чрез данъци или под 
формата на благотворителност: бедните, бездомните, ста-
рите и болните. 

Елитните слоеве в правителството, съдиите и медиците 
стават арбитри, от които зависи кой ще живее и кой ще 
умре. Понастоящем възраст та и физическото състояние оп-
ределят кой ще умре. И е само въпрос на време, за което съо-

Паметник на неродените деца, убити при аборти; 
гр. Бардейовска Нова Вес, Словакия, автор: Мартин Худачек.
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бражения като религия, раса или политически убеждения биха могли 
да поставят човешкото същество в графата на „нежеланите“ и 
„неудобните“. 

Америка не може повече да понася „полусмъртта“ и „полуживота“ 
така, както не може да понася „полуробството“ и „полусвободата“. 
Всички, които ценят живота, свободата и реда, както и онези, кои-
то обичат Бога и ближния, имат за свой дълг да се борят за края на 
този Холокост и за връщането към разбирането за светостта на 
всеки и всяко невинно човешко същество. 

Превод от английски: Татяна Филева

Източник: Orthodox Church in America (oca.org)
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МАДРИДСКА ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЗА РАЗБИРАНЕ, УВАЖЕНИЕ 
И СВОБОДА
Мадрид, 23 февруари 2018 г.

През февруари тази година в Мадрид се проведе Международна конференция 
за джендър, пол и образование, с критични послания спрямо джендър 
идеологията. Основен инициатор на форума бе испанската католическа 
организация „АстеОир“ и нейната международна платформа CitizenGO. 

Като резултат от конференцията 53 организации от 17 страни са 
подкрепили съставянето на Мадридска декларация за разбирателство, 
уважение и свобода. Ето и пълния текст на декларацията…
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Така наречената „джендърна перс-
пектива“ за пръв път е въведена в 
международния „дневен ред“, за да се 
гарантират равенството на възмож-
ностите и равенството на правата 
между мъжете и жените. Днес тя се 
е превърнала в автентична „джендър-
на идеология“ с цели, които са опасни 
за демокрацията. Джендърната иде-
ология се използва агресивно и се е 
превърнала в истинска лъжа.

Експерти и учени от различни обла-
сти (медицина, право, социални и по-
литически науки), представители на 
неправителствени организации от 
целия свят и хора, които са привлече-
ни към собствения си пол, се събраха 
в Мадрид, за да обсъдят стратегии-
те и последиците от движението на 
джендърната идеология. Присъства-
щите на конференцията достигнаха 
до следните заключения, които иска-
ме да споделим с обществеността и 
медиите:

1. Все още предстои да се свърши 
много работа в стремежа към пости-
гане на истинско уважение към всич-
ки хора в образователната система 
и в обществото като цяло. Образо-
ването и в определени случаи прие-
мането на нови закони продължават 
да са необходими, за да се избегне на 
насилието срещу деца и хора в зряла 
възраст заради културни, полови, фи-
зически различия (например затлъс-
тяване или различни нарушения) или 
примери на полова дисфория или сек-

суално привличане към представите-
ли на собствения пол.
 
2. В нашето общество има хора, кои-
то страдат. За тях трябва да се по-
лагат грижи и да бъдат защитавани 
от актове на насилие, но ние вярва-
ме, че има повече от един подход към 
оказването на помощ на такива хора. 
Например в случаите на полова дис-
фория при деца някои се застъпват за 
спиране на техния пубертет и прием 
на хормони на другия пол до края на 
живота им. Много престижни учени и 
медицински изследвания обаче показ-
ват, че този подход е вреден. Трябва 
да се изследват други решения и е не-
обходимо проблемите да се изучават 
в по-голяма дълбочина. Родителите 
на тези непълнолетни лица и други-
те, които са близо до тях, също стра-
дат и се надяват на най-доброто ре-
шение за техните синове и дъщери. 
Тези деца не трябва да се използват 
като „човешки оръжия“ в идеологиче-
ска битка.
 
3. В името на свободата се елими-
нира свободата. Защитниците на 
джендърната идеология нарушават 
фундаменталните права и свободи 
под маската на подпомагане на ра-
венството и уважение към разноо-
бразието:
 
•	Всеки, който не е съгласен с посту-

латите на движението на джендър-
ната идеология, е цензуриран, жес-
токо наказван, очернян и стигмати-
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зиран като „хомофоб“, „трансфоб“ 
и други пренебрежителни обиди. 
Свободата на мнение и научните 
дебати се цензурират. Много хомо-
сексуални хора са били и продължа-
ват да бъдат жертви на движение-
то на джендърната идеология. Дори 
медиите се предават пред ЛГБТИ 
групите, защото се страхуват от 
икономическите последици, които 
може да ги сполетят заради изра-
зяването на неодобрение на лобито 
на джендърната идеология.

•	Закони, които евфемистично са 
определени като насочени „срещу 
дискриминацията на базата на сек-
суалната ориентация, сексуалната 
идентичност или изразяването на 
полово-ролеви и сексуални характе-
ристики“, в действителност са оп-
ити за установяване на монолитно 
мислене по въпроси, по които трябва 
да надделяват свободата на мисле-
не, на мнение и на дебати. В Испания 
пример е закон за ЛГБТИ, подкрепян 

от лявата политическа партия „По-
демос“. Той цели да налага икономи-
чески глоби, лишаване от свобода и 
други наказания за престъплението 
да не си съгласен с подхода на дви-
жението на джендърната идеоло-
гия към терапията на деца с полова 
дисфория. Някои от тези терапии 
днес се смятат за „малтретира-
не на деца“ дори в страни, които 
отдавна ги прилагат. Освен това 
тези закони предлагат задължител-
на индоктринация на малолетни по 
въпроси като сексуално разнообра-
зие, семейно разнообразие и полова 
дисфория. Те искат да гарантират 
възможността човек да може да из-
бира собствения си пол без никакви 
трудности, дори и по отношение на 
деца на 5- до 8-годишна възраст. 
Тази псевдонаучна индоктринация 
противоречи на правото на роди-
телите да възпитават децата си 
в съответствие със собствените 
си ценности. Ценностите им не са 
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нито дискриминационни, нито на-
силнически – те просто са различни 
от онова, което искат защитници-
те на джендърната идеология.

 
3. Първата международна конферен-
ция по социалния, биологичния пол и 
образованието обяви истината по 
сложни теми, свързани с болката и 
преживяванията на реални хора.

Ние сме сигурни, че истината ще по-
могне за облекчаването на страда-
нието. Искаме да защитим правото 
на децата да не бъдат манипулирани 
и индоктринирани от джендърната 
идеология. Искаме да защитим пра-
вото на родителите да възпитават 
децата си в свобода. Искаме да за-
щитим правото и отговорността 
на учените да работят и да публику-
ват изследванията си, без да бъдат 
ограничавани от закони, забраняващи 
публичното оповестяване на инфор-
мация по определени теми. Тези учени 
вършат своята работа и търсят ис-
тината. Джендърната идеология не 
е начинът да се справим с половата 
дисфория и с другите свързани с чо-
вешката сексуалност проблеми. Под 
маската на решаване на проблем за-
щитниците на джендърната идеоло-
гия искат да налагат визия с идеоло-
гически корени.
 
4. Публично осъждаме стратегията 
на лобито на джендърната идеология, 
която включва измама и принуда. Още 
по-притеснително е, когато този 

„дневен ред“ се облича в закони, кои-
то институционализират преслед-
ването и ограничаването на свобо-
дата на словото, които забраняват 
на здравните професионалисти да 
изразяват мнението си или да леку-
ват пациентите си, и които налагат 
в училищата некоректно виждане за 
сексуалността. Нещо още по-лошо: 
обмисля се законодателство, което 
ще преследва родителите, отказва-
щи да вървят по пътя на джендърна-
та идеология. Пред лицето на тези 
заплахи Първата международна кон-
ференция по социалния, биологичния 
пол и образованието запазва надеж-
дата и вярата в силата на истината, 
науката, демокрацията и свободата 
на словото.
 
5. И накрая: апелираме към граждан-
ското общество и насърчаваме как-
то организациите, така и отделните 
хора активно да защитават онези, 
които са цензурирани от движение-
то на джендърната идеология. Всеки 
може да е пазител на свободата на 
словото с помощта на съществува-
щите в здравата демокрация инстру-
менти. Това е необходим компонент, 
за да се гарантира, че тираничните 
характеристики на джендърната иде-
ология няма да просперират. В крайна 
сметка необходимо е да изискваме 
уважение към онези, които страдат, 
и да гарантираме свобода на тези, 
които могат да им помогнат.

Превод: Людмила Андреева
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Посредством молитвата енергията на 
истинния Бог пронизва битието на чо-
века и го дарява със силата да се бори за 
осъществяване на своето призвание. Кол-
кото по-дълго пребивава в молитва, тол-
кова по-голяма е неговата устойчивост 
към онова, което опорочава или възпре-
пятства потока на нейното действие. 
Молитвата поражда молитва. Делото на 
тази борба е възвишено и съзидателно, из-
пълнено с мъдрост и вдъхновение, красота 
и величие.

В сърцето, което е мястото, където се 
култивира Божието общение с човека, се 
явява, действа и се моли Божият Дух. Мо-
литвеното отваряне на сърцето лекува 
човешката личностност. Умът на човека 
се съсредоточава в сърцето и се съединя-
ва с него. Така сърцето се разширява, за да 
побере всичката пълнота на Христовата 
любов. Следователно цялата молитвена 
борба има за своя цел откриването и заво-
юването на сърцето.

Архимандрит Захариас

АРХИМАНДРИТ ЗАХАРИАС 
(ЗАХАРУ)

РАЗШИРЯВАНЕТО 
НА СЪРЦЕТО
„Разширете се и вие“ (2 Коринтяни 6:13)
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ДОКАТО БЛАЖЕНИЯТ СТАРЕЦ И ОС-
НОВАТЕЛ на нашия манастир отец 
Софроний беше още жив, някои от 
нас, неговите монаси, жадно използ-
вахме всяка възможност – „на време 
и не на време“1 – да го посещаваме, 
за да се поучаваме от словото му. 
Всеки досег с него беше извор на 
вдъхновение и откриваше пред нас 
нови хоризонти на живота. Старе-
цът живееше в малка къща в края 
на манастирския комплекс. През 
последните си години беше твърде 
немощен поради напредналата въз-
раст и само спеше на пресекулки в 
едно кресло. При срещите и разго-
ворите с хората, които ни госту-
ваха, често се случваше да изникне 
въпрос или проблем и ние тичахме 
при нашия старец да го питаме за 
подходящ отговор. Понякога го на-
мирахме заспал: тогава внимател-
но разклащахме креслото му, за да 
го събудим. След това му излагахме 

1  2 Тим. 4:2.

възникналия въпрос. Той отваряше 
очи и почти веднага отговорът из-
лизаше от устата му. Беше чудно 
и дивно събитие. Гласът му идваше 
отвъд, от небето. Благодатта, коя-
то съдържаха думите му, изпълваше 
и убеждаваше категорично не само 
нашите собствени сърца, но също и 
сърцата на хората, които бяха по-
търсили Божията воля и на които 
предавахме думите му.

Чудото, което ме впечатляваше по-
вече от всичко друго, когато живеех 
край отец Софроний, беше Божието 
слово, което излизаше от устата 
му, и благодатната енергия, с която 
беше наситено. Бяхме свидетели на 
толкова много чудеса, които става-
ха, докато той се молеше за хората, 
че никой от нас не им отдаваше го-
лямо значение, защото той самият 
не им обръщаше внимание. Но онова, 
което наистина удивляваше всички 
ни, беше словото, което излизаше от 
устата му.

Свети Силуан Атонски     

и неговият ученик 

старецът Софроний
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Веднъж той на два пъти се моли за 
един болен човек, който нямаше вяра, 
а беше изпълнен със съмнения. Съп-
ругата и тъщата му го бяха довели 
почти насила в манастира, за да му 
прочете молитви отец Софроний. 
След като за втори път беше прочел 
молитвите и беше вдигнал епитра-
хила си от болния мъж, той му каза: 
„Виж сега, ние не сме чудотворци, а 
свещеници и се молим за помирение 
на хората с Бога.“ Отец Софроний 
се беше натъжил и не искаше да се 
моли повече. Тогава човекът го пог-
ледна с усмивка и каза: „Да, аз не съм 
излекуван физически, но душата ми е 
изцелена.“ И всъщност радостта на 
отец Софроний в онзи миг беше мно-
го по-голяма, отколкото когато се 
случваха видими чудеса по неговите 
молитви.

При друг случай един човек, чието 
лице беше изкривено от апоплекти-
чен удар, беше на смъртно легло. Като 
взе със себе си отец Кирил, нашия 
игумен, отец Софроний отиде да про-
чете молитви за този човек. Когато 
отец Кирил се върна, той ми каза с го-
лямо благоговение: „Знаеш ли, докато 
παπποῦς (дядо – както наричаше той 
отец Софроний) четеше молитвата, 
лицето на болния се изправяше.“ То-
гава ми дойде на ум пророчеството 
на Иезекиил за сухите кости, които 
ще се вдигнат и ще образуват ске-
лет, ще се покрият с жили и плът и 
в тях ще се върне духът на живота.2 
Но дори за такива физически изцеле-

2 Вж. Иез. 37:1–14.

ния той не беше толкова щастлив, 
колкото в случая с онзи човек, който 
възкликна, че душата му е изцелена.

У стареца ни имаше една увереност 
и едно желание. Беше напълно убеден, 
че Божието слово за нашето поколе-
ние е дадено на неговият отец в Бога, 
св. Силуан. Той горещо желаеше, ако е 
възможно, да направи това слово дос-
тояние на всички народи на земята, 
за които светецът сам се е молел да 
познаят Бога в Светия Дух. Искаше и 
ние да споделим това негово горещо 
желание, като по този начин изпла-
тим, доколкото е възможно, свещено-
то си задължение към светеца. При 
един от нашите разговори той ме 
подтикна да запиша мислите, които 
понякога бях излагал пред него, от-
носно значението на словата на св. 
Силуан. Твърде смутен, защото ясно 
съзнавах собствената си нищета и 
незначителност, аз го попитах: „Но, 
отче, какво мога да напиша?“ Него-
вият отговор щеше да стане за мен 
пътеводна звезда. С решителен глас 
той ми рече: „Повтори това, което 
съм казал!“ От този момент аз раз-
брах едно явление, което се наблюда-
ва често в историята на монашес-
твото.

Всеки път, когато в сърцето на свят 
монах се е раждало Божието слово и 
това слово е възвестявало на хората 
дълбоките съдби на Божията воля, 
следващите поколения монаси от съ-
щия манастир са повтаряли думите 
на този свят старец. Те са изследва-
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ли мисълта му и получавали вдъхнове-
ние да развиват ученията му и така 
отново са запалвали в душите на 
съвременниците си истинската вяра, 
предадена веднъж завинаги на свети-
ите3. По този начин те са служили на 
словото на светиите, съзиждали са 
Тялото на Църквата и същевремен-
но са извършвали своето спасение. 
Студийският манастир в Констан-
тинопол векове наред е бил типичен 
пример за този феномен.

Следователно предложението и мол-
бата на нашия старец Софроний, да 
се заемем със словото на неговия 
свят учител Силуан, е достойно и 
праведно според преданието. Един-
ственият камък за препъване е мое-
то недостойнство. Самият старец 
смирено и без съмнение вярваше, 
че непосредственото слово на Бо-
жието откровение е дадено на св. 
Силуан, докато собствената си ра-
бота смяташе за дело на пощальон, 
разнасящ писмо, което не е написал 
сам. Той просто предава словото на 
своя отец – слово, което заслужава 
най-със редоточено внимание и за-
дълбочено изучаване не само чисто 
обективно, но и като лично преживян 
опит4.

Словото на св. Силуан дава отговори 
на горещите въпроси и безизходици 
на неговото поколение с апостолска 
убеденост. Също така то опреде-

3 Срв. Иуд. 1:3.
4 Срв. Архимандрит Софроний (Сахаров). Свети 

Силуан Атонски. Прев. (от руски) Кръстю 
Банев. С.: Омофор, 2008, с. 261 – бел. прев.

ля с тежестта на Христовите думи 
сигурните критерии за автентично 
богопознание в Православната църк-
ва. Например той казва, че критерий 
за присъствието на Светия Дух, кри-
терий за истината, е любовта към 
враговете.

Св. Силуан е бил наистина боговдъ-
хновен служител на Христовото сло-
во. Основният източник, от който 
черпим информация за живота и уче-
нието му, е книгата „Свети Силуан 
Атонски“ от отец Софроний. Още от 
първата страница книгата насочва 
вниманието към въпроса за смисъла 
на живота, като го поставя в цяла-
та му дълбочина и трагична сериоз-
ност. Тя разкрива неведомата бездна 

Архимандрит Захариас, роден 
през 1943 г. в Кипър, е духовно 
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на съдбите на нашия Бог, от една 
страна, а от друга, невъзможността 
за човека в сегашното му състояние 
да разбира божествената воля и да 
следва предвечния план на Светата 
Троица за него. По свидетелството 
на най-близкия му ученик външният 
живот на св. Силуан не представля-
ва особен интерес. Няколко събития, 
предхождащи замонашването му, го-
ворят за неговия динамичен харак-
тер, дълбока религиозност и здрав 
организъм. Извън това животът му 
протекъл почти незабележимо. Дори 
през монашеските му години сравни-
телно малко хора го опознали в дейст-
вителност. А блаженият Силуан бил 
толкова величаво явление, че привляк-
ъл Божието внимание и любовта на 
всички светии на небето. Цялото му 
същество – душа, ум и тяло – стана-
ло благоуханен съсъд, изпълнен с бла-
годатта на Светия Дух. Сърцето му 
било като прекрасна градина, пълна с 
цветя, в чиято дълбочина Господ бла-
говолил да си направи светло и обич-
но жилище.

Св. Силуан е роден през 1866 г. в село 
Шовск, което било в Лебединската 
околия на Тамбовска губерния. Про-
изхождал от доста заможно селско 
семейство, освободено от крепост-
ничество едва няколко десетилетия 
по-рано. Пристигнал на Атон през 
1892 г. и приел монашеско постри-
жение в манастира „Свети велико-
мъченик Пантелеймон“ през 1896 г. 
Станал великосхимник през 1911 г. 

Изпълнявал различни послушания в 
манастира „на своето покаяние“, 
където служил и като иконом много 
години. Там се подвизавал в продъл-
жение на четиридесет и шест годи-
ни. Най-голямото духовно събитие в 
живота му било видението на живия 
Христос, Когото бил удостоен да 
види шест месеца след постъпване-
то си в манастира. През тези месеци 
той се бил отдал с голямо усърдие на 
непрестанна и мъчителна молитва. 
Това видение изпълнило както сърце-
то, така и цялото му тяло със сила-
та на Светия Дух и просветило ума 
му с познанието на великата Хри-
стова тайна. В последвалите дълги 
години от живота му той неуморно и 
непрестанно свидетелствал за фа-
кта, че „Бог е любов“5 – неописуема и 
безкрайна любов. В дълбока старост 
и преизпълнен с мир и Божията бла-
годат, той се преставил в Господа 
през 1938 г.

По Божи промисъл и отец Софроний 
пребивавал в същия манастир около 
петнадесет години. През последните 
години от живота на св. Силуан, осо-
бено от 1931 г. до деня на упокоението 
му, отец Софроний бил неговият най-
близък ученик и несъмнено онзи, който 
бил най-способен да разкаже житието 
на светеца. Той предприел това начи-
нание след голям размисъл и колебание. 
Единствената цел на отец Софроний 
при изобразяването на духовния жи-
вот на светеца била да принесе пол-
за на верните, тъй като в личността 

5 1 Иоан. 4:8, 16.
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на светеца се събирали най-ценните 
аспекти на тайната на нашата вяра. 
Старецът споменава, че представя 
това свидетелство с боязън. Както 
са страшни и дивни всички Господни 
дела, така и духовното свидетелство 
е страшно и дивно, и човек трябва да 

е готов за борба и себеотречение, за 
да може да получи това свидетелство. 
Нашият Бог е труден Бог, защото 
предлага кръст – този кръст обаче е 
израз на Неговата любов „докрай“6. И 
именно по тази причина любовта Му е 
непоносима за този свят.

6 Иоан. 13:1.
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От птичи поглед

Цанко Лавренов
пловдивските икони на 

Маргарита Друмева

Старият Пловдив, 1938, НХГ
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„През детските, юношеските 
и младежките години мои лю-
бими зрелища бяха Великден-
ските събори, които ставаха 
в Пловдив на мегдана пред 
църквата „Света Петка“. И 
оттогава – от тези ранни го-
дини на моя живот – мислено 
си съчетавах картини, в които 
бяха преплетени панаирни сцени: палатки за циркови и други атракционни зре-
лища, разнородни люлки, глъч от свирни на кеманета, кларинети, тъпани, зурли и 
латерни, раздвижени хора от селяни и селянки от Средна гора до Родопите – една 
драстична смесица от граждани и селяни, от деца и възрастни, един раздвижен 
човековъртеж, всред който се чуваха подканящите викове на продавачи на мале-
бита, лимонади, сладоледи, „дундурма каймак“, на всевъзможни „сергиджии“, прода-
вачи на бонбони, на малки книжни топки, изпълнени с трици и завързани за ластик, 
„шикерени петлета“ и какво ли не още! През младите ми години, когато помислех, 
че ще мога да се справя с този многолюден динамичен сюжет, реших да нарису-
вам композицията „Селски панаир в Пловдив“. И през зимата и пролетта на 1931 
г. нарисувах първата си картина на тази тема, която изложих същата година 
на традиционната Великденска изложба на Дружеството на южнобългарските 
художници, на което дружество членувах от 1923 г.“ 

Из спомените на Цанко Лавренов.  
Изложба „Между модерното и канона“, 2016 г.

„Селски панаир в Пловдив“
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По стръмната калдъръмена улица, 
която се спуска от Небет-тепе 

в стария Пловдив, пред къщата на Ни-
кола Недкович е спрял човек с червен 
кон. До него е съпругата му, облечена 
в пищни дрехи. Пред отворената дър-
вена порта под извития като коби-
лица зид са спрели мъж, жена и дете, 

вероятно собственици на изящната 
възрожденска къща зад каменната 
ограда, където от птичи поглед виж-
даме наситения с екзотични цветя и 
дървета двор. Малко по-нагоре по ули-
цата фенерджията, качен на дървена 
стълба, запалва градското светило 
и напомня, че настъпва вечерта, най-

Старият Пловдив, 1930, НХГ
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хубавото време за разходки. Наблизо 
вървят две богато облечени жени, 
още един мъж и една жена, хванати 
под ръка, и трима православни све-
щеници, които слизат към новия град. 
Крепостната порта Хисар Капия, хра-
мът „Св. св. Константин и Елена“ и 
най-голямата възрожденска къща на 
върха – домът на богатия търговец 
Аргир Куюмджиоглу, като стражи па-
зят усещането за мир и радост - най-
съвършеното състояние на душата, 
когато обичаш целия свят с чувство 
за ненарушим покой. Днес тази улица 
носи името на художника, който за-
винаги опоетизира в образи и цвето-
ве уникалната атмосфера на Стария 
град в Пловдив – маестро Цанко Лав-
ренов, а на мястото на градския фе-
нер днес е монтиран барелеф с него-
вия лик.  

Името на Цанко Лавренов се нарежда 
до най-големите имена в българското 
изобразително изкуство за всички 
времена. Без да притежава диплома 
за завършено академично образова-
ние, в продължение на дълги години 
той следва любовта си към изобрази-
телното изкуство и шлайфа самород-
ния си талант, учейки се от големите 
образци на българската възрожден-

ска живопис и модерното европейско 
мислене. Негово вдъхновение са геро-
ичните епохи от българската исто-
рия и емблематичните личности на 
родината – цар Симеон, столицата 
Търново през Второто българско цар-
ство, старото Габрово и народните 
първенци, църковната и възрожден-
ската архитектура – Бачковския и 
Рилския манастир, св. Иван Рилски, 
Атон, но най-близко до сърцето му е 
родният Пловдив с цялото великоле-
пие на старини, уникални къщи с буд-
ни хора и приказна атмосфера.

Рожденото име на художника е Алек-
сандър-Стефан Лавренов, но с него 
художникът се подписва само в най-
ранните си творби. Като че ли още 
от самото начало то е било знак за 
аристократичния характер на него-
вия вътрешен човек. В рода му няма 
зографи, но безспорно има много та-
лантливи хора. Дядо му е свирел на 
кларинет и флейта, което ще да е 
определило и първите наклонности 
на децата вкъщи – братът на Цанко, 
Ради, става музикант и по-късно за-
минава за Виена да учи музика. 

Далеч назад във времето вероизпове-
данието на рода първоначално е било 
павликянско, но през XVII в. приемат 

Изложба „Между модерното и канона“, 2016
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католицизма. Дядо му Лаврентий е 
бил книжовник, преписвач на католи-
чески ръкописи. Преписал е католи-
ческата преработка на Паисиевата 
история.

Майка му Силвина е учена и ерудирана 
жена, завършила Френския колеж в Од-
рин. Неслучайно е наета за преводач 
на руския генерал Дандевил, участвал 
в освобождението на Пловдив по вре-
ме на Руско-турската война, отсед-
нал в тяхната къща. Дъщеря на богат 
търговец, родителите й искат да я 
оженят за висш чиновник – чужденец 
от барон Хиршовата железница. Само 
че тя харесва слугата на дядо си и не 

отстъпва пред техните насто-
явания. На сватбата майка й е 
облечена в черно, а роднините се 
държат така, сякаш са на погре-
бение.

Неговата баба му казва на гале-
но Цанко, вместо дългото Алек-
сандър-Стефан, и така бъдещи-
ят художник ще остане в бъл-
гарската история като Цанко 
Лавренов. В началото на XX век 
и по време на войните той полу-
чава стабилно образование във 
Френския колеж „Св. Августин“ в 
Пловдив, където участва в мно-
го концерти с духовия учениче-
ски оркестър. При един концерт 
в Одрин момчетата се изкачват 
на най-високото минаре на джа-

мията „Султан Селим“ и запяват с пъ-
лен глас българския национален химн 
„Шуми Марица“. До дипломатически 
скандал не се стига, за радост на 
католическите отци, а българският 
консул ги насърчава с думите: „Учете 
се добре, за да служите достойно на 
отечеството ни!“

Детските му спомени са свързани с 
„пъстробагрените коне с шейни“ през 
зимата в Пловдив, с възхищението му 
от българските носии и народното 
творчество. Завинаги в съзнанието 
му ще останат „малебиджийницата 
на Джумаята, бакърджийската чар-
шия, Капана, арменския квартал, риб-

Паметник на Цанко Лавренов в Пловдив
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ния пазар и стария Пловдив“ – всички 
тях ще видим по-късно в неговите 
знаменити картини.

„В годините на моето детство и юно-
шество покъщнината на всяка бъл-
гарска къща представляваше сбирка 
от художествени изделия, достойни 
да бъдат изложени в етнографски 
музей. Ние тогава живеехме в стая с 
миндери, юклюци, янове, тъкани въз-
главници, бохчи, бакърлъци, черги и 
пр. – всичко това беше плод на ръчен 
труд и добър рафиниран вкус. Дядо Ра-
девата къща пък беше типичен пло-
вдивски чорбаджийски дом с еркери, 
изписани колонки и орнаменти по сте-
ните. И дворовете на къщата в под-
редбата си имаха местен национален 
характер – постлани бяха с плочи, 
всред които, обкръжени от чемшир, 
пъстрееха лехи от цветя: зюмбюли, 
коконки, обици, молохи, димитровче-
та, латинки и др. Овощни дръвчета и 
асмин, издигнати нависоко, хвърляха 
прошарена, игрива сянка по плочника 
на двора. Стилните къщи, които об-
гръщаха Джамбаз-тепе, Небет-те-
пе и Таксим-тепе от подножието до 
платформените им върхове, придава-
ха на моя роден град специфична кра-
сота, каквато друг град няма“.

Из спомените на Цанко Лавренов. Из-
ложба „Между модерното и канона“, 

2016 г.

Известна е детската мечта на Цан-
ко да стане музикант, писането също 

му е интересно и по-късно той няма 
да се откаже от това свое занима-
ние. Но в колежа започва да рисува. 
Отначало прави интересни карикату-
ри и неусетно всички започват да го 
наричат Художника. Рисуването все 
повече го привлича с необичайна сила. 
Рисува илюстрациите за малък учени-
чески вестник, писан на ръка и издаван 
в няколко бройки. Печата политически 
карикатури, свързани с войните, в сп. 
„Балан“, в „Художествена седмица“, 
„Панорама из целия свят“ и „Българан“ 
с псевдонима „Лоранъ“. Една от малко-
то запазени рисунки с туш носи името 
„Кошмар“, отнасящ се до преживяното 
на фронта по време на Междусъюзни-
ческата война, когато едва оцелява 
от испанска треска. 

Плановете на баща му обаче твърде 
много се различават от неговите 
мечти – Цанко трябва да работи в 
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манифактурния магазин на фамилия-
та заедно със сестрите си. По време 
на Първата световна война завърш-
ва школата за запасни офицери в Кня-
жево, според както е било модерно в 
царска България там да учат момче-
тата от богатите родове. 

Въпреки колебанията, дълбоко в него 
е силна надеждата да стане худож-
ник. Животът в света на привиднос-
тите върви в познатото си русло. 
Известно е, че регистрира фирма за 
тютюнопроизводство, плодни про-
дукти (мармалад), бостанджийство 
(пъпеши и дини), лозе, люцерна и земе-
делие. През лятото живее на чардак 
в полето, през зимата рисува и пише 
художествено-критически статии, 
които публикува в местната преса. 
Много време прекарва в градската 
библиотека, където изучава изку-
ството на Западна Европа и в твор-
бите си прилага почти механично мо-

дерния тогава сецесион, символизъм 
и диаболизъм. Пред него се открива 
света на евангелията и дамаскини-
те, богато украсени с църковносла-
вянска калиграфия.

През есента на 1920 г. той заминава 
заедно с брат си за Виена и записва 
частното рисувално училище „Св. 
Ана“, посещава и Вечерен акт в Ака-
демията за приложни изкуства с иде-
ята да се подготви за изпити във Ви-
енската художествена академия. По 
повод тяхното решение да се зани-
мават с изкуство, баща им възкликва: 

„Mоите синове нямат ищах за търго-
вия – единият е чалгаджия (Ради), а 
другият (Цанко) – ще става бояджия. 
Всеки с дарбата си. Лош занаят няма.“

Негов преподавател по живопис във 
Виена е проф. Бертхол Льофлер, който 
преди войните е обикалял България по 
църкви и манастири, изучавайки бъл-

Рисунка от престоя на художника във Виена, в която ясно личи влиянието на Климт
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гарските икони. Младежът цял живот 
следва неговия съвет:

„Като Ви гледам, млади момко, кой-
то идете от страна с такива худо-
жествени богатства, чудя се на ре-
шението Ви да учите изкуство у нас! 
Та ние, модерните западни художници, 
се учим от вашите икони! На Ваше 
място не бих напуснал отечеството 
си. Бих учил там, на самото място, за 
да пия направо от извора. Вгледайте 
се задълбочено във вашето народно 
творчество. От него ще научите 
много повече, отколкото това, което 
ние можем да ви дадем“.

Поради икономическата криза, сту-
дентите-чужденци са освободени без 
да завършат образованието си. Цан-
ко Лавренов се връща в родния си град 
и отново се захваща със земеделие и 
отглеждане на тютюн. Едновремен-
но с това рисува и участва за пръв 
път в изложба на южнобългарските 
художници.

Редно е да кажем, че след Първата 
световна война и катастрофалния й 
изход за България стремежът на бъл-
гарското изкуство и хората, които 
го създават, е с подчертан акцент 
върху издигане на националното, за да 
може българинът по-лесно да преодо-
лее депресията и да повярва отново в 
себе си. Интерпретираните сюжети 
се заимстват от героичните епохи 
в историята ни, подема на българ-

ския дух през Възраждането, фолкло-
ра и емблематичните за страната 
ни личности. Създава се дружество 
„Родно изкуство“ веднага след война-
та – „да се стреми и да даде народен 
характер на нашето изкуство“ чрез 
„поход към родното“. 

В своя труд: „Цанко Лавренов. Праис-
торически видения в декоративното 
му творчество“ (1) проф. Димитър 
Аврамов отбелязва, че големите бъл-
гарски имена на това движение през 
20-те години на ХХ век творят вън 
от дружеството и не винаги в  сто-
лицата, като една от най-силните 
общности е пловдивската. Значи-
мостта на града като приемник на 
седем големи цивилизации и съжител-
ството на различни етнически кул-
тури, будният живот през Възражда-
нето и присъствието на именитите 

Малка нощна музика в Стария Пловдив,1967
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майстори от прочутата Самоковска 
иконописна школа определят уникал-
ния колорит на културния живот в 
Пловдив. 

Към това може да се прибави изклю-
чителното значение на Пловдивско-
то изложение в края на миналия век, 
което събира напредничави хора на 
науката и културата от цял свят. 
Преподаватели в гимназията по това 
време са големите български худож-
ници Иван Мърквичка и Антон Митов, 
които непрекъснато организират 
изложби, включително на софийски 
художници, и поддържат живеца на 
кръга от млади художници около тях. 
Благодарение на това в Пловдив гос-
туват Владимир Димитров – Май-
стора, Иван Милев, Харалампи Тачев, 
Сирак Скитник и др. 

През 1922 г. Цанко Лавренов посе-
щава изложбата на Николай Райнов 
в града на тепетата – едно знаково 
събитие, за което пловдивчани ще го-
ворят дълго време след нея. Николай 
Райнов тогава е главен библиотекар 
в Пловдивската библиотека и предсе-
дател на новооткрития Дом на изку-
ствата, който обединява местната 
интелигенция. Изложбата предиз-
виква оживени дискусии в пресата за 
характера и ролята на българското 
изкуство, с призиви да се изучават 
българските старини. Цанко Лавре-
нов е особено активен в културния 
живот на Пловдив тогава, пише ста-
тия за изложбата, става настоятел 
на издаваното от Гео Милев списание 
„Пламък“. Оттогава е и приятелство-
то му със Златю Бояджиев. 

Следвайки съвета на своя професор 
от Виена, Цанко Лавренов отива „при 
извора“ – изучава иконите в Бачков-
ския и Рилския манастир, като най-
близко до неговото светоусещане са 
творбите на Захарий Зограф. Съще-
временно той не просто се възхища-
ва на архитектурата на възрожден-
ските къщи в стария Пловдив, той ги 
изучава с око на художник, с всичките 
им детайли и колорит. 

„Стенописите на Захарий Зограф в 
Бачковския манастир бяха истинско 
откровение за мен. Това беше пъ-
тят, който търсех и по който исках 

Рилският манастир, 1946 г.
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да вървя“, споделя сам художникът. 
Той е впечатлен от вписването на 
светските портрети на възрожден-
ски българи със специфичното за тях-
ното време облекло в манастирската 
среда и иконографския канон“. (2)

През този период предприема пъту-
ване до Италия и посещава Рим, Вене-
ция, Флоренция, Асизи, Падуа, по слу-
чай „свещената година“ на католиче-
ския свят. Запознава се с монсеньор 
Ронкали и участва в аудиенция при 
папа Пий IX. Малко след завръщането 
си в родината, той създава акварел-
ната рисунка „Иконописец“ в тради-
цията на средновековната миниа-
тюра, в декоративно-стилизаторски 
маниер, която е откупена от дирек-
тора на Пловдивския народен музей за 
Художествената галерия. 

Този факт до голяма степен определя 
творческия път на Цанко Лавренов и 
макар да си дава сметка за подража-
телския характер на творбата, той 
продължава да търси своя самобитен 
стил. Междувременно печели конкурс 
за проектите си за марки на тема „Св. 
Климент Охридски“ и „Отец Паисий“. На-
ред с пейзажите на Рилския манастир, 
които поставят началото на неговия 
дълъг манастирски цикъл, се появяват и 
първите опити да нарисува стария въз-
рожденски Пловдив в цветове.

„През 1929 г. бях замислил да изработя 
картина, в която да разкажа за кра-

сотата на стария Пловдив към сре-
дата на ХIХ в., по времето, когато е 
живял Захарий Зограф. Затова бито-
вите сцени, които този зограф беше 
изобразил, ми допадаха, още повече, 
че и неговите герои бяха пловдивски 
чорбаджии и чорбаджийки. Моята кар-
тина имаше за сюжет улицата, която 
минава през римската порта „Хисар 
капия“, със стилните къщи, които я 
обграждат. Исках да разкажа за жи-
вота на стария Пловдив, за къщата и 
двора на Недкович, за къщите на Геор-
гиади и Куюмджиоглу, за камбанария-
та и църквата „Св. св. Константин и 
Елена“, за римската крепост, за висо-

Иконописец, 1926, ГХГ – Пловдив



46 47

ките декоративни зидове, които об-
граждат църквата на хълма „Небет-
тепе“ и за стария калдъръм, който е 
една важна компонента към възрож-
денската архитектура на града. За 
да мога да разкажа всичко това със 
средствата на живописта, трябва-
ше да разгъна композицията така, че 
красивият архитектурен ансамбъл да 
бъде разтегнат, като че ли е гледан 
от птичи поглед. Картината рабо-
тих с въодушевление. Радостен бях, 
че намерих грунд, който ми позволява-
ше едновременно да живописвам, да 
нанасям декоративни подробности, 
да използвам на места силата на пас-
тьолната маслена боя, а другаде, чрез 

измиване, да добавям меки акварелни 
приливи. Така успях да съчетая в една 
творба красотата на няколко техни-
ки: силата на живописта с маслени 
бои, чистотата на декоративното 
изкуство, точността на графиката 
и нежността на акварела. Затова с 
такава самоувереност по времето, 
когато работех картината „Стари-
ят Пловдив“, казах на брат ми: „Ста-
нах художник!“

Оттук нататък „Старият Пловдив“ 
ще има още много варианти, като 
една от най-представителната кар-
тина от серията е нарисувана през 
1938 г. Проф. Д. Аврамов разсъждава 
за изработвания с години самобитен 
стил на художника, който може да се 
определи като „птича перспектива“, 
шахматно разстлан архитектурен 
комплекс с улици, къщи и хора в непре-
къснато движение и „човековъртеж“, 
с високо издигнат хоризонт и липса 

Старият Пловдив
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на една убежна точка. Картините 
са монументални, с величествена 
панорама и мащабна композиция, из-
пълнени с важни детайли и събития, 
които разказват истории. В същата 
стилистика са нарисувани и другите 
му картини „Търново през Второто 
българско царство“, 1947, „Старото 
Габрово“, 1968, „Куршум хан в Стария 
Пловдив“, 1943, „Селски панаир в Плов-
див“, 1967 и др., както и картините му 
от Атон.

В началото на 30-те години на ми-
налия век, Цанко Лавренов получава 
поръчка от наследниците на голяма 
възрожденска фамилия за създаване-
то на репродукции на икони. Той вече 
е известен художник и към него се 

обръщат монасите от редица ма-
настири с различни поръчки, поради 
което става възможно тримесеч-
ното му пътуване до Солун, Атина и 
Атон. Цикълът картини, който съз-
дава по време на това пътуване, е 
безценен за българското изкуство и 
памет. Рисува Зографския манастир, 
Хилендар, Ватопед, Ставроникита и 
Дионисиат с иконографска точност, 
посещава килии на местни майстори 
зографи. 

Една от най-ценните репродукции 
е тази на чудотворната икона на 
Св. Георги Зографския манастир, 
за която са му позволили да смъкне 
стъклото на иконата, нещо, което е 
изключение от правилата. С голяма 

Търново по време на Второто българско царство
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болка художникът отбелязва, че сред 
всички тези паметници няма нито 
дума, с която да се спомене отец Па-
исий Хилендарски – неговата килия е 
превърната „в склад за прогнили дю-
шеци и юргани“. От това пътуване 
Цанко Лавренов се завръща с много 

фотографии и пътни бележки, които 
все още не са изследвани и публику-
вани.

По това време е и участието му в  
Международната изложба на гравюра 
върху дърво във Варшава. Името му 
е свързано и с оформлението на екс-
позициите в Международния панаир, 
като за целта заедно с Данаил Дечев 
и Златю Бояджиев създават специ-
ално ателие. Печели конкурс за ем-
блемата на Пловдивския панаир и за 
оформлението на българския павили-
он на Световното изложение в Париж 
през 1937 г. 

Многостранните интереси на ху-
дожника го отвеждат и в полето на 

Хилендарски манастир

Манастирът „Симонопетъра“, 1967-1970 г.

Паисий Хилендарски (края на 20-те години)
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графиката. Много известни са него-
вите 12 „пловдивски пощенски карти 
гравюри“: „Старият Пловдив“, „Хисар 
капия“, „Ламартиновата къща“, „Кула-

та на Сахаттепе“, „Джамбазтепе“, 

„Имарет джамия“, „Новият мост на 

Марица“ и др.

Художникът не изоставя и перото си, 

като част от критическата му дей-

ност е свързана с православното изку-

ство. Като художник той оформя от-

делни броеве на пловдивското списание  

„Братско слово“, като същевременно 

пише в него критически статии, на-

пример „Скърбящата Божия майка“, „Из-

точната икона“ и „Хилендар“. Илюстри-

ра и списание „Детски живот“.

В навечерието на Втората светов-
на война той променя местожител-
ството си – преселва се в столица-
та, а по-късно променя и вероизпо-
веданието си, като се покръства в 
православен храм с помощта на своя 
приятел – пловдивския митрополит 
Кирил. Причината е в тясна връзка с 
каноните на католическата църква, 

която не позволява повторни бракове. 
Първият му брак е кратковременен, 
но бракоразводното дело дълго се 
проточва. През 1942 г. художникът се 
жени за Йорданка, една скромна жена, 
която умее да шие, и години по-къс-
но, след войната, ще издържа семей-
ството със занаята си.   

В разгара на Втората световна вой-
на художникът се намира в Македо-
ния и рисува в Охрид, Битоля, Скопие, 
Прилеп и Велес. Участва в предста-
вителната пътуваща изложба на 
българското изкуство в Германия, Ав-
стрия и Унгария, а по-късно – и във Ве-

нецианското биенале. В Пловдивския 
конкурс „Куршум хан“ печели първа 
награда с едноименната си картина.

След войната животът на художни-
ка тръгва в обратна посока. Култур-
ният живот отстъпва пред новата 
идеология и новите приоритети на 
властта, която не приема велико-
лепните му картини на църкви и ма-

„Куршум хан“, 1937 г.

Хилендарският манастир, 1936, СГХГ
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настири. От позициите на социалис-
тическия реализъм творчеството му 
е характеризирано като „реакционен 
национален романтизъм“, „демон-
стративно бягство в историята при 
историческата легенда и старина-
та“. Трябва да минат повече от де-
сет години преди художникът да по-
лучи голямо признание първо в Европа 
и после в родината. Известно време 
Цанко Лавренов е без препитание и в 
голяма мизерия се ражда единствена-
та му дъщеря Силва. После работи в 
Градския музей на СГНС – днес Софий-
ска градска художествена галерия. 

Но талантът на Цанко Лавренов има 
много лица. Без окончателно да изо-
стави четката си, той все по-чес-
то държи перото. През този период 

излизат монографиите му за Златю 

Бояджиев и Мара Цончева, негови са 

и сценариите за документални фил-

ми, посветени на художниците Ста-

нислав Доспевски, Николай Павлович, 

Христо Станчев, Златю Бояджиев. Не-

гово дело е сценографията на балета 

„Нестинарка“ от Марин Големинов в 

Операта, илюстрира и различни изда-

ния. Продължава да рисува, опитвайки 

се да примири естетиката си с ново-

то време, изобразявайки сюжети от 

„социалистическото строителство“ 

на язовири, центъра на София и др.

В края на 50-те години отново на-

стъпва обрат – двамата с Владимир 

Димитров-Майстора представят 

съвместна изложба в редица белгий-

ски градове – Лиеж, Форе, Брюксел, 
Шарлероа. Признанието идва и в Бъл-
гария и художникът отново представя 
в изложбените зали най-стойност-
ните си творби. Зареждат се самос-
тоятелни изложби в Прага, Будапеща, 
Варшава, Западен Берлин, Дрезден, 
Москва. Дори успява да откупи някои С
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Църквата Св. София в Охрид, 1942 София по време на бомбардировките 1944 г.
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свои картини, продадени преди години. 

Името на Цанко Лавренов е реабили-
тирано и той заема своето досто-
лепно място сред големите българ-
ски художници на ХХ век. Неговата 
дума тежи и благодарение на него е 
спечелена битката за спасяване на 
стария Пловдив – съкровената му лю-
бов, там, където като дете е тичал 
по калдъръмените улици и си е гово-
рил с фенерджията върху дървената 
стълба, докато пали вечерното све-
тило. Старият Пловдив, в който ос-
тава сърцето му, въпреки преврат-
ностите на моди и идеологии, където 

времето е застинало в приказната 
красота на възрожденските къщи и 
екзотичните дървета в дворовете, 
видени от птичия поглед на художни-
ка, поглед, щедро споделен с негови-
те зрители. 

Бележки

(1) Проф. Димитър Аврамов, „Цанко Лавре-
нов. Праисторически видения в декоратив-
ното му творчество“. https://crushus-s6.curd.
io/kultura.bg/

(2) Емил Паралингов, „Цанко Лавре-
нов – ученикът на Захарий Зограф“. 
http://www.pravoslavieto.com/art/shkoli/
samokovska/1896-1978_Lavrenov.htm#2 

Преображенският манастир, 1957 г.

Зографският манастир1 1936 г.

Църквата „Св. Панталеймон“, Велес, Македония,  1943 г.

Заливът - пристанище на манастира Зограф, 1958 г.
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КАТО СРЕДОТОЧИЕ НА ПРАВОСЛАВНА КУЛТУРА ДНЕС

Дария Захариева
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Православното поклонничество е 
една от общодостъпните форми 

за оптимално изразяване на църков-
ната култура. Докато за визуалните 
изкуства винаги съществува спор, 
доколко отделните им произведения 
са приемливи от гледна точка на 
благочестието, поклонничеството 
е нещо, за което почти никога няма 
възражения и от страна на най-рев-
ностните православни християни. 
Нещо повече, поклонничеството не 
престава да съществува и когато 
всички останали видими изяви на ре-
лигиозност са недопустими и дори 
наказуеми от гражданските закони. 

Днес сме готови с лека ръка да при-
числим съборите към фолклорното 
християнство, което, разбира се, е 

знак за скандално невежество. Защо 
са важни вселенските събори и защо 
съборните постановления са свиде-
телство за непрекъсващото при-
съствие на Светия Дух в Църквата. 
Нашата среща със съборния дух на 
Църквата е ежедневна, ако участ-
ваме в богослужението й. Сякаш ни 
липсва осъзнатост по този въпрос. 
Сякаш ни липсва неподправено въл-
нение от всеприсъстващото чудо в 
ежедневието ни. 

Непознаването на църковната догма-
тика, нейното неглижиране, липсата 
на благоговеен трепет сякаш ни от-
клонява от свещената православна 
традиция. Липсата на просветеност 
ни прави и далечни, и отчуждени. В 
същото време мечтаем за наистина 
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народни църковни традиции, които 
да са съвместими със съвременните 
виждания за православието. Но когато 
се налага ние самите да ги създаваме, 
се оказва, че на повечето искрено вяр-
ващи днес почти им призлява само при 
произнасяне на думата сбор във връз-
ка с храмовия празник на някоя църква. 

Взиращи се в терминологичната ко-
ректност, ние забравяме как във вре-
ме на гонения именно празниците са 

успявали да се приспособят към не-
приемливата за вярващите ситуация 
и дори да трансформират светите 
места в обща ценност, която да се 
съхрани от светското общество. 
Сакралните пространства запазват 
мълчаливо вградените в тях послания 
и като туристически обекти, но и 
като занемарени и оставени да се ру-
шат места на православната памет. 
Те сякаш по чудо оцеляват до наши 
дни, за да продължат да благовестят 
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и одухотворяват. Днес обаче, не само 
не възстановяваме навременно и ко-
ректно своите храмове, но отхвърля-
ме идеята да се поддържа храм, къде-
то няма верска общност. Защо ли? 

Промислително е, че днес, разбирани 
като национално и глобално културно 
наследство, материалните и нема-
териални, движими и недвижими цър-
ковни ценности от миналото имат 
повече шанс да достигнат до хора-
та като експонати на духовността, 
отколкото като живи елементи на 
богослужението. Смятаме, че за нас 
е по-спасително да унищожаваме 
израза на духовност на предишните 
поколения и да привнасяме сакрален 

изказ от други православни народи, 
вместо да създадем свой, роден израз 
за Божия прослава. В търсене на “най-
благочестивите“ решения, които да 
затвърдят гордостта, че сме вяр-
ващи, безотговорно пренебрегваме 
скромния тих глас на възраждащата 
се родна православна култура и я за-
ставяме да замлъкне и отмре или да 
емигрира. А когато тази култура се 
развива извън пределите на нашия 
православен пуризъм, правим всичко 
възможно да я привнесем изкустве-
но и да я имплантираме там, където 
вече не е останала основа, с която 
да се свърже. Българските енории по 
света с носталгия събират всичко 
родно троха по троха. Това е показа-
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телно – в далечните места духът на 

родината расте в сърцето някак пре-

чистен. 

През последните десетилетия на-

преднахме много в организирането 

на видимо православни поклонниче-

ски дейности. От една страна, се 

създадоха неправителствени орга-

низации, занимаващи се с православ-

на култура, неотделима от конкрет-
ната социална ситуация в страна-

та. От друга страна, православните 
образователни звена създадоха на 
различни нива кадри и оттам пови-
шиха обществения интерес и дове-
рието към религиозните центрове. 
Обективно погледнато се разви и 
една православна култура, която не 
следва пазарните принципи и залага 
на църковните. Какво липсва най-
често? – Липсва разбирането, духов-
ното съпреживяване, литургичното 
възпитание, поклонничеството е 
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все още външно и някак духовно без-
сърдечно. Някак встрани от пътя на 
спасението. Иконите, сувенирите, 
книгите, които откриваме и купува-
ме при поклонението на родните све-
ти места са масови и еднакви почти 
навсякъде. По родните свети места 
много рядко се случва да се предла-
гат сувенири, икони, историческа 
литература, която да образова и да 
дава изчерпателна и ясна информа-
ция, важна не само като търговска 
стока, а като елемент от църковна-
та култура и предание. Информаци-
ята е кратка, често клиширана и не 
подпомага пътуването към Бога, към 
осъзнатата и спасителна вяра. 

В резултат на това, ако днес отиде-
те на поклонническо пътуване, не оч-
аквайте да откриете и сянка на цър-
ковност в смисъла на осъзнатост, на 
деятелно благочестие. Ако искате 
да се снабдите със сувенири или да 
донесете на някого подаръци от пок-
лонничеството, разчитайте, че те 
ще са само духовни и нематериални. 
Ако успеете да си купите нещо, за 
да популяризирате посетените от 
вас свети места, то вероятно ще 
ви остави без храна за деня. А няма 
да бъде по-различно от онова, което 
ще намерите в своя енорийски храм. 
Църковните предмети, иконите, ли-
тературата обикновено са масови, 
предложени механично, без разбиране 
и неосъзнато. Получава се омагьосан 

кръг – ограничена и ограничаваща ин-
формация, тиражирана, но скучна, не-
изчерпателна, която не може да пре-
дизвика интерес, не може да „запали“ 
и да вдъхнови никого… 

Дори не си и помисляйте да пред-
ложите на организаторите на пок-
лонническото пътуване да ви дадат 
възможност да си закупите от тях 
тениска или икона за носене! Да не 
говорим за бадж или каскет, които да 
ви отличават сред тълпите турис-
ти и после да ви останат за спомен 
в поклонническия албум или в домаш-
ния иконостас. Да сте се подготвили 
сами предварително! А и защо бихте 
търсили някакъв смисъл в материал-
ните неща? 

Поклонничеството е духовно шест-
вие от неосветеното към осветено-
то и не може да искате църквите да 
да развиват брандинг, ако и да имат 
поне сайт и някаква книга за свето-
то място, което ще посетите. Ес-
тествено, че никъде в храмовете не 
можете да снимате, защото са све-
щени пространства и никак не е бла-
гочестиво, защото ще безпокоите 
молещите се, освен където е регла-
ментирано да си платите за това. 
Такива са правилата във всеки турис-
тически обект. 

Затова четете внимателно забрани-
телните табели, които ви посрещат 
най-напред при всяко свето място, 
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където пристъпвате с молитвен дух 
и благоговение, след като сте пости-

ли няколко дни, за да се подготвите за 

идването си там. Възможно е да по-

сещавате това свето място за пръв 

и последен път в живота си, затова 

се постарайте да отнесете в сърце-

то си неговата атмосфера на тиши-

на и свещен покой, и по възможност 

не я нарушавайте. Нека красотата 

там бъде съотнесена с потенциала 

за украсяване на вашия вътрешен ду-

ховен свят с добродетели, а ако има 

несъвършенства, не им отделяйте 

внимание и не ги свързвайте с греха, 

който не желаем в живота си.

Но има и друга гледна точка към пок-
лонничеството, която променя посо-
ката на нашите очаквания. И ви пома-
га да разберете защо ако се чувст-

вате като натрапници в някой храм и 
обител, това е донякъде естестве-
но. Защото никоя православна църква 
всъщност не е туристически обект. 
Като християни винаги намираме себе 
си в местата за молитва и богослуже-
ние, доколкото това настроение ни е 
изпълнило изцяло. При поклонническото 
посещение вие всъщност се намира-
те в нечий дом, където по изключение 
ви допускат, защото църквата е едно 
духовно цяло и дом Божи, където съоби-
тават всички Божии чеда. 

Не си и помисляйте да се стремите 
някак да въвеждате свой ред или да 
имате забележки и оплаквания към 
святото място, за чието изграждане 
не сте допринесли по никакъв начин. 
Скромният дар, който бихте остави-
ли, е само една компенсация за вди-
гнатия шум и безпокойството причи-
нено на хора, посветили се на това да 
бъдат всеотдайни и гостоприемни. 
Не, в казаното няма ирония. 

Православното поклонничество е 
част от пътуването ни към Бога. То 
е и църковната лепта, от която не-
рядко зависи благосъстоянието на 
конкретния поклоннически обект. 

Какво преставлява съвременното 
православно поклонничество? Може 
би с него неизбежно са свързани ре-
дица въпроси. 
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Днес често разсъждаваме дали пок-
лонничеството е благоразумно и 
съобразено с условията на конкрет-
ното пътуване и обстоятелствата 
на личния духовен живот към момен-
та. Няма ли да изкушите водачите на 
групата да ви изоставят, понеже се 
придвижвате недопустимо бавно за 
предвидената динамика на пътува-
нето? Няма ли вие самите да се из-
кушите да оставите групата по сре-
дата на пътуването и да се върнете 
у дома? Дали поради собственото си 
състояние няма да развалите плано-
вете на цялата група и да ги откаже-
те повече да пътуват поклоннически, 
а домакините да подтикнете да раз-
мислят и повече да не приемат гости 
в техния храм и обител? 

Адекватни ли са разходите на семей-
ството ви към това, което вие при-
печелвате от труда си? Няма ли да 
навредите при споделяне на опита и 
впечатленията си от пътуването на 
хора в неравностойно положение, кои-
то не могат да си го позволят и на 
онези, които физически не могат да 
пътуват и са се примирили, а вие би-
хте накарали да завиждат? Мислили 
сте също, колко от тези пътувания 
са по-важни за външната църковна 
мисия. Носят ли съвременните по-
клонници в сърцето си Небесния Йе-
русалим и съзнанието, че цялата земя 
е пълна с Божията слава? 

Тръгваме ли на поклонническо пътува-
не лекомислено. Държим ли се на све-
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тите места не особено осъзнато? 
Гледаме ли първо ползата на другите 
и поставяме ли своите искания след 
тези на организаторите, водачите, 
домакините и спътниците си? Може 
би тогава е сигурно, че и нашите ин-
тереси няма да бъдат пренебрегна-
ти и ще се върнем от това пътува-
не облагодатени, окрилени и пълни с 
нови сили. 

Затова стремежът да пристъпва-
ме в светите места с благоговение, 
да донасяме и отнасяме мирен дух и 
духовно благоухание да запазваме в 
сърцето си вдъхновението от Бо-
жественото и светийско присъствие 
на йеротопията като тържество на 

духа над земното и тленното е важен 
непрекъснато. 

Едновременно с това пътуването из-
ключва осъждането на душевно и те-
лесно болните и присъстващите не-
благоговейно на нашето поклонение 
като на едно оздравяващо пътуване. 
Поклонничеството е пътуване с мо-
литва и надежда, иначе би било обик-
новена екскурзия.  

При организацията на пътуване или 
поклонническа група е нужно да се по-
грижим за сигурността на меропри-
ятието. Поклонничеството е усилие 
преди всичко да се помни молитвата 
и смисъла на едно пътуване за добли-
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жаване до Бога, но то може и трябва 
да бъде пълноценен отдих, радост за 
младите хора и утеха за възрастни-
те. Без пренебрегване всичко онова, 
което е обективно задължително, 
фокусът винаги е върху духовното 
измерение и неговата реализация без 
то да влиза в разрез със светското 
и материалното. В този смисъл орга-
низацията е висш пилотаж. 

И съобразителността към възраст-
ването на поклонниците в правосла-
вието непременно се отплаща с ра-

дост и утеха от добре свършената 
работа и постигнатите цели на ду-
ховното поле. 

Поклонническото пътуване е начин 
да се опознае и изрази нашата пра-
вославна вяра, да се поддържа жив 
интереса, радостта от братското 
общение. Православното поклонни-
чество днес, без да си поставя мак-
сималистични цели, е част от съвре-
менното мисионерство и популярна-
та църковна култура, част от живо-
та във вярата. 

Текстът е илюстриран със снимки от поклоннически пътвания, органицирани от фондация „Покров 
Богородичен“, фотограф Гергана Попиванова.
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Истории 
за малките добрини
Разговор с Таня Конярова от фондация „Звезда на надеждата“ за 
възрастните и децата в неравностойно положение

Маргарита Друмева
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Твърде широка и мащабна е со-
циалната дейност на Фондация 

„Звезда на надеждата“. Кои са най-
устойчивите проекти на организа-
цията, по които работите и днес?

Съществуващите домове за въз-
растни хора с увреждания и деца в 
селата Раздол, Роман, Долно Драгли-
ще и Дупница са устойчиви проекти 
на Фондацията, както и защитеното 
жилище тук в София. 

В село Раздол, близо до Струмяни и 
Сандански, има дом за психично бо-
лни жени. Понастоящем там живеят 
92 жени с психически увреждания, от 
които около 17-18 са неподвижни, из-
общо не могат да излизат навън. 

Селото е изключително изолирано, 
никой не ходи там. Пътят е лош, с 
много дупки, почти коларски черен 
път е, което говори, че там не ходят 
хора, освен обслужващият персонал. 
Казват, че не е ремонтиран от 1980 
година. Самото село Раздол стои 
малко като в небитието, сякаш съ-
ществува в някакъв хорър филм – из-
оставено е, малко хора живеят там, 
над него тегне безвремие, абсолют-
на забрава и отхвърленост.

Не говорим за поддържане на общежи-
тието, нито някой да има отношение 
към тези хора, говорим някой въобще 
да си спомни за тях. Благодарение на 
Международния дамски клуб, преди 7-8 

Истории 
за малките добрини

години реновираха сградата, стаите 
бяха боядисани, в двора сложиха пей-
ки, но интересът към самите хора 
липсва и грижа за тях няма.

В двора имаше една срутена сграда, 
позакрепиха там една стая и я напра-
виха нещо като фризьорски салон – 
идва една жена, която ги подстригва, 
боядисва им косите, лакира ги, при-
вежда ги във вид, да изглеждат поне 
малко добре. 

Сравнително спокойни са. Някои са 
по-емоционални. Много се радват на 
чужди хора, понеже никой не ходи при 
тях. Между тях има бивши учител-
ки, медицински сестри, лекари, хора, 
които са били част от общество-
то, давайки своя дан на другите.
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Всяка една от тях е личност и кога-
то са в по-добро състояние, може да 
се разговаря съвсем нормално. Ще ти 
разкажат биографията си. Пробле-
мът с тези хора е, че стават толко-
ва по-неадекватни, колкото по-малко 
общуват с други хора, стават още 
по-асоциални.

Това засилва някои симп томатики на 
психичните заболявания и на психич-
ното разстройство. И обратно, кол-

кото повече общуват и се срещат с 
хора, толкова повече социално се дър-
жат.

Значи най-голяма нужда имат от 
социални контакти – при тях да 

идват хора или те да ходят някъде 
другаде?

Имат нужда от това хората да зна-
ят, че такива хора съществуват, да 

Фондация „Звезда на надеждата“ е създадена през 1999 г. с основна цел да 

подпомага деца и възрастни в неравностойно социално положение. Фондаци-

ята притежава лиценз за предоставяне на социални услуги и поддържа моби-

лен център за социална интеграция на деца и възрастни от специализирани заведения в столицата 

и страната. 

Някои от устойчивите проекти на фондацията, по които работи организацията от създаването си до 

днес, са „Бъдеще и надежда“ – защитено жилище в София, където е изградена среда, близка до 

семейната, и в него се оказва подкрепа на младежи в неравностойно положение в прехода им от 

специализираните институции към самостоятелен и независим живот в общността. 

Чрез проекта „Здраве“ са организирани и финансирани от Фондацията медицински прегледи, из-

следвания и оперативно лечение на деца със здравни проблеми, които изискват специализирана 

медицинска помощ.

Фондация „Звезда на надеждата“ организира дискусии, беседи, обучения и летни лагери с цел пре-

венция на асоциалното поведение, осъществява социална работа с хора с увреждания, живеещи 

в домове за възрастни с физически увреждания и психически разстройства, работи и по посока 

реинтеграция на лишени от свобода. Работата по проектите е насочена по-специално към момчета 

и момичета, лишени от семейна подкрепа – сираци, изоставени от родителите си, младежи от соци-

ално слаби семейства и младежи с лека степен на умствена изостаналост и задръжки в психичното 

развитие.

Организацията работи с голям кръг от доброволци, както от България, така и от чужбина – Велико-

британия, САЩ и други страни, които активно се включват в разнообразните дейности. 

До този момент Фондацията е помогнала на стотици деца и възрастни в неравностойно социално по-

ложение и е установила трайни взаимоотношения на доверие с български и чуждестранни компании 

и частни дарители. 

Фондация „Звезда на надеждата“ е носител на наградата „Отличие за благодеятелност“ за 2007 г. в 

националния конкурс „Благодеятел на годината“.

Основател на Фондацията е Емилия Манолова, а след нея, ръководството поема Таня Конярова.
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направят някакъв концерт за тях или 
арт проект – да рисуват заедно, да 
правят нещо с ръцете си. Може през 
лятото да ги посещават за по някол-
ко дни и да им се създават арт зани-
мания. 

За една година там се смениха вече 
две директорки. Това говори за труд-
ност, за неорганизираност, за нещо, 
което е твърде тежко, за да може чо-
век да го понесе. Затова има чести 
смени на персонала. Трябва да има не 
просто пари, а някой, на когото да му 
пука за тях, нужно е отношение, раз-
биране. Всеки може да попадне там. 
Никой не е застрахован от това от 
какво ще се разболее, колко зле ще 
стане, какво ще му се случи, дали 
няма да остане сам, или да изпадне 
в състояние на психическа травма. 
Да, случило се е нещо на тези жени, 
да, останали са сами, да, преживяли 
са някаква травма. Но ние всички сме 
част от обществото, на които те са 
служили по някакъв начин, всеки на не-
говото си ниво. 

Затова смятам, че могат да бъдат 
посещавани от различни хора, мо-
жем да правим проекти – да рису-
ваме, да играем с тях – точно това 
правим и ние.

Разбира се, това не е най-приятното 
място. Различно е да работиш с деца. 
При децата има надежда. Дори когато 
са с увреждания. Например, децата в 
Роман са с ментални увреждания. 

Това е едно село до Плевен. Децата 
порастват и колкото и да е трудно, 
може да се намери работа за тях. Те 
нарочно са дистанцирани и изолирани 
от другите, при тях също се стига 
трудно. Но има надежда. Докато при 
тези жени няма надежда. Не можеш да 
изоставиш едни хора някъде в пущи-
нака и да ги чакаш да умрат...

От колко време работите с деца-
та от Роман и с тези жени от 

село Раздол?

Фондацията е основана през 1999 г. 
Емилия Манолова. Оттогава работим 
с децата от село Роман. В момента 
там има две бази –  децата с увреж-
дания и съхранени деца. И ние съзна-
телно започнахме да работим с деца-
та с увреждания, защото там ходят 
по-малко хора. И когато някой отиде 
при тях, обикновено носи подаръци и 
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пари, но това не е достатъч-
но. Те имат нужда някой да им обърне 
внимание, да поиграе с тях. Ходим, 
разбира се, и в комплекса за здрави 
деца.

С Раздол Фондацията работи от 
7-8 години. Работим и с Дома за въз-
растни хора с увреждания в с. Дол-
но Драглище, близо до Разлог. Там 
имаше сграда на помощно училище, 
която след поредните промени в об-
разователната ни система е Център 
за социална обществена подкрепа. 
Доброто е, че интернатът за деца в 
крайна бедност остава. Няма много 
сирачета, но всички са деца, които 
живеят в много бедни семейства, 
отглеждани са от един родител или 
роднини на починалите им родители. 
Благодарение на посветените и сър-
цати служители, децата са социали-
зирани и ходят на училище. 

В селото има и Дом за възрастни 
хора с физически увреждания и за-
щитено жилище към него. Фондация 
„Звезда на надеждата“ работи с този 
дом от самото начало на същест-
вуване на си през 1999 г. В дома са 
настанени 50 човека и 10 – в защи-

теното жилище. Всички са 
с тежки физически уврежда-
ния. Персоналът се грижи, но 
нуждите са големи и посто-
янни. Нашата подкрепа е да 
ги изведем сред природата, 
да се порадват на слънцето 
и планината. Има хора, кои-

то с години не са излизали от дома. 
Помагаме с разходите за бензин, със 
средства за медицински нужди, вклю-
чително беше финансирана операция-
та на един човек.

Това са селища извън вашето 
местоживеене. Колко често ги 

посещавате и как работите с тях?

На около 2 месеца задължително поне 
по веднъж ходим в тези села, играем с 
децата, правим им партита, забавле-
ния или изработваме нещо. Най-люби-
ми са им разходките сред природата, 
посещенията на конната база и раз-
бира се, летният лагер. Бихме жела-
ли да им организираме и зимен лагер 
със ски училище. Въпреки, че живеят 
само на 10 км от Банско, нито едно 
от децата не се е качвало на ски.

Съвсем отскоро работим и с дома за 
деца, лишени от родителски грижи в 
Дупница и ЦНСТ за младежи с физи-
чески увреждания.

Бъдещият ни проект планираме да е 
с интерната в с. Лопян, до Етропо-
ле. В едно бивше помощно училище, 
превърнато в интернат, са настане-
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ни деца. Имаме намерение 
допълнително да работим 
с тях – за изграждане на 
ценности, на умения за ко-
муникация, за социализация.

Задължително организираме 
лагери за децата от домо-
вете. Миналото лято бяхме 
на море с тях. Имаше деца 
на по 10-12 години, които ни-
кога не бяха виждали морето. И като 
го докоснаха, ни питаха защо сме по-
солили водата. На чайките казваха 
„бели гълъби“, а за вълните – че сме 
пуснали бурята, за да повдига вода-
та. Децата бяха изключително добри 
и дисциплинирани; не мога да кажа 
“възпитани“, понеже възпитанието е 
продукт на семейството. 

Всички те са деца с травма. За съжа-
ление, тези момичета догодина вече 
ще бъдат женени и ще имат бебета, 
нищо, че са по на 14-15 години. Това е 
реалността за тези деца. Само ако 
попаднат в защитени жилища, ЦНСТ-
та, които са част от фондации или 
общини, имат шанс да получат грижи 
и да станат част от обществото. 

Основната цел на Фондацията по 
принцип е интеграцията на деца, мла-
дежи и възрастни в неравностойно по-
ложение. Имаме и защитено жилище 
за младежи над 18-годишна възраст. 
Имахме две такива жилища, за моми-
чета и за момчета, но това за момче-
тата засега е замразено, само за мо-

миче-
та е сегашното ни защи-

тено жилище. Когато момичетата 
излязат от защитените ни жилища, 
ние продължаваме да работим с тях, 
а те продължават да бъдат част от 
проекта на фондацията, който сме 
нарекли „Бъдеще и надежда“. Среща-
ме се с тях, разговаряме, ходим на 
театър, на кино, правим им партита, 
помагаме им да си намерят работа. 

Колко деца приблизително са из-
лезли от защитените жилища 

на фондацията до този момент?

Около 35 деца, за 12 години. 

Каква е тяхната по-нататъшна 
съдба, имат ли професии, съз-

дават ли семейства? Разкажи ни за 
някои от тях.

От помощните училища те излизат 
с някаква малка степен на умения по 
готварство или с шивашки умения. 
Две от децата завършиха тук сред-
ното си образование във вечерно 
училище. Други идват със завършено 
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средно образование, трети стават 
студенти – едното момиче завърши 
специалност „Фармация“, другата – 
за лаборантка. В момента имаме две 
студентки – едната учи Славянска 
филология, другата – Педагогика. 
Целта е не просто да завършат ви-
сше образование, но да станат част 
от обществото. При тях е много сил-
но това да се връщат и затварят в 
тяхното си общество, да общуват с 
децата от дома или от там, откъде-
то са излезли. Искаме да им помогнем 
да се впишат и да станат част от 
обществото, а не да живеят винаги с 
чувството, че са аутсайдери.

Понякога ги подпомагаме финансово, 
съветваме ги при наличие на житей-
ски и личностни проблеми, организи-
раме празнични събития. Участваме 
в Коледния базар, а средствата, съ-
брани от продажбата на сувенири и 
картички, отиват именно за подкре-
па на децата от Защитеното жили-

ще към Фондацията. Самите предме-
ти са изработени основно от деца, 
лишени от родителски грижи, младе-
жи, напускащи институции, както и 
от момичетата, настанени в Защи-
теното жилище на фондация „Звезда 
на надеждата“. Включват се и наши 
доброволци. Въпреки затрудненията, 
с които се сблъскват тези ощете-
ни от живота и обществото деца и 
младежи, с голяма радост и любов из-
работват сувенири и подаръци, за да 
радват хората около себе си.

За тази мащабна работа се из-
искват освен ресурси, и добър 

екип. Освен доброволците, с какви 
специалисти работите?

Имаме психолози, логопеди, социални 
работници и други – за битови нужди, 
имаме човек, който ги учи в защите-
ното жилище да готвят, да чистят, 
понеже те нямат умения за това. Уси-
лията са наистина да се интегрират 
и да се почувстват в семейна среда. 
Постоянният ни екип е от четири чо-
века, но работим с още специалисти 
по отделни проекти...

В едно радио интервю преди годи-
ни с Емилия Манолова се разказва за 
няколко момичета и момчета, подпо-
могнати от Фондация „Звезда на на-
деждата“. Ето и техните истории:

Вероника, на 21 години, от малко сел-
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це в община Струмяни, е жи-
вяла с майка си, алкохоличка 
и безработна. Социален ра-
ботник на фондация „Звезда 
на надеждата“ я открива, за-
почва да се грижи за нея, на-
станява я в общежитие в град 
Сандански, където тя завърш-
ва гимназия. След това Веро-
ника учи в София, дипломира се 
като лаборант в медицински колеж 
„Йорданка Филаретова“.

Роза и Митко са на 24 години. И два-
мата са израснали в помощното учи-
лище в с. Роман и са лишени от роди-
телска грижа. Настанени са в защи-
тените жилища на Фондация „Звезда 
на надеждата“ в София. С Митко ра-
ботят логопед и специален педагог 
поради тежкия му говорен проблем. 
След време и двамата започват да 
работят, като излизат на квартири, 
които плащат със собствени доходи. 
Митко учи във вечерно училище, за да 
получи диплома за средно образова-
ние. Роза мечтае да се занимава със 
спорт. Гордее се с медалите, които е 
спечелила като ученичка от състе-
зания по лека атлетика, баскетбол и 
волейбол...

Пред очите ми са снимките от села-
та Раздол, Роман, Долно Драглище и 
Дупница, с екипа на Фондация „Звез-
да на надеждата“, децата и хората, 
живеещи там, с широките усмивки на 
лицата им. Изглеждат щастливи от 
срещата си с други хора. Виждаме ги 

върху конете в конната база, в плани-
ната, морето или басейна по време 
на лагер, когато за седмица са на-
пуснали мястото, в което живеят  – 
това най-вероятно е единственото 
им пътуване в годината, преди да се 
заредят отново еднаквите дни на си-
вото ежедневие. Научили са се да се 
радват на малкото, което имат. 

Твърде важни са пред очите на Господа 
малките добрини към ближния, мило-
сърдието, грижата за сираците и не-
мощните, макар не винаги това да се 
вижда и оценява в нашето общество. 
Малките добрини, които обръщат 
скръбта в радост и отчаянието в по-
беда. Малките добрини към хора, които 
са лишени от здраве, но са целите из-
тъкани от чистосърдечие и доброта. 

Пред всички тези снимки, в съзнание-
то ми изплуват думите на Христос 
от Евангелието на Матея (10:42) – 
„Който напои едного от тия малки 
само с чаша студена вода в име на 
ученик, истина ви казвам, няма да из-
губи наградата си“. Никога никоя доб-
рота не е напразна. 
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