
НЕКА ЗНАЕМ, ЧЕ БОГ ВЪРВИ ПРЕД НАС
Нека знаем, че Бог върви пред нас. Всичко се извършва чрез 

Него. Всичко в нас Бог го довежда докрай. Ние трябва само да 
закопнеем трезвението. Това духовно ръкоделие, което включва 
всичко: да бдиш, имайки безмълвие в себе си и изключвайки вся-
ко свое познание, всяко мнение, идея, решение, желание. Само 
да казваш „Господи Иисусе Христе, помилуй ме грешния“. 
Каквото искат да правят с нас другите, каквото искат да кажат. 
Ние само чакаме, постигаме мир. Кръщаваме се във водите на 
мълчанието, на смирението, на покаянието.

Личното богоявление, което се извършва 
в сърцето ти, отменя дори и молитвата. Чис-
тата молитва не е „молитва“, а виждане на 
божествените неща. Живееш Бога. Живееш 
Безстрастния. Дишаш благоуханния повей 
на вечността макар и да се намираш в твоята 
бедна стая, макар да имаш дългове и заеми, 
макар да се бориш във всекидневието на този 
свят, макар да изпитваш болка.

И ти се намираш във водите на Йордан. 
Ставаш свидетел на Богоявлението. Сърцето 
ти вече не търси признание, а знание. Знание-
то на Бога. Едно знание, което не идва с чете-
нето, а е преживяване и живот. Душата ти 
жадува да възкръсне, и затова се потапя заед-
но с Господа във водите на смирението. Прос-
ветлява се със светлината на Духа. Всичко е 
ново, „друго“, както тогава и сега, както сега и 
винаги. Царството Му е там и те зове. Зове те 
към вечна среща, отвъд болката, скръбта, тлението. Там, където 
никой не е излишен и не бива принизяван. Всички живеят като 
един. Всички са заедно.

Животът е великият дар на Бога към всеки от нас. Въпросът не 
е да станем успели, бележити, прочути, богати. Въпросът е да жи-
веем. Да живеем времето, което ни е дарено, както по-добре може 
всеки от нас. Много пъти в усилието да постигнем своите цели, гу-
бим своя живот. Втренчваме се толкова много в това, което смята-
ме, че ще ни направи успели, че в крайна сметка не живеем.

Едно е да направиш някакви жертви, за да постигнеш цели-
те си, друго е да спреш да живееш. Щастието на живота е сами-
ят ни живот. Този живот, всекидневието ни, ще формира и веч-
ността ни. Не успехите, нито ценността на нашите постижения 
ще ни направят „достойни“ за Рая; а възползването от самия ни 
живот, който може да е обикновен и безшумен. Нашето голя-
мо постижение е да разберем, че един път живеем. Един път ни 
се дава тази възможност да бъдем блажени. Да бъдем блажени 
и тук на земята, но и във вечността. Но ние се губим в нашето 
настояване за „успех“ и така рушим себе си. От собствените ни 
ръце се изплъзва животът, който ни е бил даруван. Опитваме се 
да стигнем високо и не виждаме къде стъпваме. И така се препъ-

ваме, удряме се, нараняваме се и нараняваме.
Никога не трябва да позволяваме вниманието ни да се от-

клони от самия живот. Защото за съжаление това правим. Виж-
даме целите си, но не виждаме живота си. Концентрираме се 
върху нашата кариера, финанси, амбиции и оставяме самия ни 
живот да отминава. Този живот, тези години върху земята, е да-
деното ни време не за да се утвърдим по светски, а за да живеем 
реално. Да живеем всяка минута така, сякаш е последната. Да 

живеем, полагайки усилие за най-доброто, 
но без „най-доброто“ да се превръща в наша-
та тъмница.

Повечето депресивни кризи се появяват, 
когато не живеем живота, който ни е бил 
даруван, а се фокусираме върху това, което 
бихме искали, в това, което копнеем да при-
добием, във фантазии, пълни с очаквания. И 
когато се случи нещо криво, тогава отчаяние-
то ни поразява безмилостно. Защо? Защото 
нашето щастие не се основава върху това, кое-
то имаме, върху това, което сме, а върху това, 
което бихме искали да имаме, върху това, 
което бихме искали да станем, за да бъдем 
признати от другите. 

Това е голяма клопка. Да определяш 
щастието си през призмата на твоите пости-
жения. Остави броенето на твоите успехи 
или неуспехи. Живееш. Това има значение. 
Живееш в един свят, който е създаден за теб. 

Живееш и не съществува по-велико събитие от това. Благодари 
на Бога за този дар. Остави в края неблагодарността на егоизма, 
който винаги иска още, винаги сравнява живота ти с живота на 
другите (по-успелите), и се наслади на кислорода на твоето съ-
ществуване. 

Живееш, човече, и това означава, че живееш вечно. Вечен 
си. Жив си и завинаги ще си жив. Сега живееш тук в тленния 
свят, но някога ще живееш като едно с Живота. Възползвай се от 
живота си. Не оставяй трудностите, изпитанията, неуспехите да 
те пленяват. Не си заслужава такова втренчване в мрака. Но не 
изпадай и в капана на това, да превръщаш в самоцел светския 
успех, защото тогава ще забравиш небето, ще забравиш това, 
което идва след този живот и ще се измениш като човек, ще 
обезцениш самия си живот сред идолизирането на твоите цели.

Ти ще решиш как ще живееш. Внимавай, не какво ще пра-
виш, а как ще живееш. Защото едно е какво правим, а друго как 
живеем. Един път живееш. Един живот имаш. Направи така, че 
този живот да си струва. И си струва онзи живот, който благо-
ухае с надежда, вяра и любов.
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МИТРОПОЛИТ КАЛИСТОС УЕЪР: 
„НИЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕМ ХРИСТИЯНИ ПО СВОБОДНИЯ ИЗБОР НА НАШИТЕ СЪРЦА“

На 24 август тази година почина един невероятен духовник 
и богослов – митрополит Калистос (Уеър). Богослов, с който от-
мина може би една цяла епоха в „разбирането“ за богословието.

Като казвам епоха, имам предвид факта, че митрополит 
Калистос заедно с други богослови като прот. Александър Шме-
ман, прот. Георги Флоровски, митрополит Антоний Сурожски, 
св. Софроний Сахаров и др., започна да се чете в България като 
нещо различно още в първите години след падането на атеис-

тичния режим. Споменавам това „падане на режима“ често в 
публицистиката си, защото то ознаменува отварянето на една 
изкуствено наложена граница, отвъд която ние не знаехме какво 
православие съществува, каква църква има и какви богослови 
пишат и творят. Докато не беше започнал този пóчин да бъде 
слагано в списъци с „врагове“ всичко, което не ни харесва и ни 
се струва подозрително, словото на тези духовници и богосло-
ви, сред които и покойният митрополит Калистос, се четеше от 
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мнозина свободно и без идеологически предубеждения.
Митропоит Калистос (Тимоти) Уеър е роден на 11 септем-

ври 1934 г. в Бат, Великобритания. Изучава класическа филоло-
гия, философия и теология в Оксфорд. Защитава докторат по 
ранна история на източното монашество. Напуска Англикан-
ската църква и приема православната вяра през 1958 г., след кое-
то прекарва много време в православни манастири в Гърция и 
на Света гора. Продължително време живее на остров Патмос в 
манастира „Св. Йоан Богослов“. През 1966 г. приема свещени-
ческо ръкоположение и дава монашески обет. Завръща се като 
преподавател в Оксфорд, където основава гръцка православна 
общност. През 1982 г. е хиротонисан за Диоклийски епископ 
под юрисдикцията на Вселенския патриарх, а през 2007 г. е въз-
веден в сан митрополит и избран да води диалога с Англиканска-
та църква. В продължение на 35 години преподава православно 
богословие и патристика в Оксфорд. Има много 
публикации върху историята и богословието на 
Православната църква. Митрополит Калистос 
превежда на английски език „Празничен миней“ 
и „Постен триод“( в сътрудничество с монахиня 
Мария), както и четири тома от сборника със съ-
чинения на св. Отци „Добротолюбие“ (заедно с Г. 
Е. Палмър и Филип Шерард). През 1963 г. пише 
една от най-известните и издавани негови книги 
„Православната църква (The Orthodox Church). У 
нас е познат с много преводи и беседи, както и с 
книгите си „Тайнството на човешката личност“ 
(2002), „Жените в Православната църква“ (2002, 
заедно с Елизабет Бер-Сижел), „Царството вътре 
в нас“ (2012), „Православният път“ (2014). 

С митрополит Калистос като автор се срещ-
нах отдавна, когато вече знаех, че във Великобри-
тания има православни християни. Защото и аз в годините 
на моето неофитство си мислех, че Православието е само на 
Изток и ние сме „най-православни“ в целия свят. Беседите и 
книгите на митрополит Калистос обаче ме убедиха в това, че 
православното християнство е автентичното християнство, 
както и самият той твърди: „Станах православен, защото раз-
брах, че това (православната църква, б.а.), е истинската църква“1. 
Той казваше и нещо, което не бях чувала дотогава: „Нещата, 
които ме привлякоха, бяха непрекъснатата традиция, вътреш-
ната молитва, мистичната традиция на православието, но също 
и друго: страданията на православните християни от Източния 
блок в условията на атеистичните комунистически режими“2. 
Повече от 10 години след падането на режима, православен 
митрополит каза в България, че е знаел за страданията на на-
шите християни, за техните гонения. 

Когато го ръкополагат, той става първият свещеник ан-
гличанин – дотогава във Великобритания не е имало нито 
един местен свещеник. По време на идването си в България 
през 2002 г., където изнася лекция в аулата на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ и дава интервюта на 
наши журналисти, митр. Калистос казва, че по това време 
във Великобритания има вече 150 енории и 180 свещеници, 
от които една трета са англичани. 

„В Англия повечето от православните пристигнаха след 
Втората световна война – казва митрополит Калистос. – През 
1945 г. в цялата страна имаше само пет православни енории. 
Днес те са около 150. Първоначално православните във Велико-
британия са били църква на имигранти: главно кипърски гърци 
и значително по-малки групи – руснаците, които имаха някои 
изтъкнати представители начело с митрополит Антоний 
(Блум) Сурожски; българите бяха съвсем малко – дълго време 
те нямаха собствена енория; сърбите и украинците бяха пове-
че. Но в 50-те и 60-те години бяхме още църква на имигранти, 
много от които говореха съвсем малко английски. Естествено 
беше по това време православната общност да бъде насочена на-
вътре към себе си. Сега това се променя, защото имаме ново 
поколение хора от православен произход, които са израснали в 
Англия и повечето говорят само английски. Във Великобрита-
ния ние, православните, вече не се мислим просто за църква на 
имигранти, а смятаме, че принадлежим на британската земя: 
тя е и нашата страна“3.

Митрополит Калистос свидетелстваше за своята вяра и свое-
то служение на Запад – място, което днес много от нас обозна-
чават идеологически като проводник на „западни ценности“ 

и „аморализъм“. Духовници като митрополит Калистос ни 
напомнят, че такива мисловни определения за хората и гео-
графските места са несправедливи и неточни, защото както за 
греха, така и за вярата няма географски граници – целият свят 
е призван да бъде Христов и преобразен в Светия Дух. Митр. 
Калистос принадлежеше към православна църква във Вели-
кобритания, която вече беше голяма, включваше много хора и 
енории и в нея имаше живот в Светия Дух. Днес много българи 
живеят на Запад и познавам такива, които служат и са част от 
тази църква. Разбирам тяхната скръб за митрополита, защото 
си замина цяла една епоха, която много от днешните православ-
ни християни не познават и не разбират. Отмина време на та-
кива колоси като митрополит Калистос Уеър, митрополит Ан-
тоний Сурожски, живял по същото време във Великобритания, 
св. Софроний Сахаров, време на прот. Александър Шмеман в 

САЩ – проповедници и духовници, които сви-
детелстваха за православието на Запад – в земя, 
която за нас тогава беше непозната, далечна и 
трудна за разбиране. 

Днес времето е много различно. Но като 
че ли колкото повече хората са по-свободни и 
имат възможност да пътуват и живеят където 
поискат, толкова повече една част от право-
славните се самозатварят във вярата си, ограж-
дат се от света, издигат стени. Митрополит 
Калистос учеше точно обратното – че вярата 
трябва да бъде свидетелство и начин на живот. 
Че тя трябва да бъде обърната навън – към 
другия човек, който да види свидетелството 
и да дойде в нашата църква: „Необходимо е да 
се прави разлика между прозелитизма, от една 
страна, и евангелизма, от друга. Аз съм против 

прозелитизма, но съм за евангелизма. Под евангелизъм разбирам 
да свидетелстваме за нашата вяра, а под прозелитизъм разбирам 
негативна пропаганда срещу други християнски църкви с цел да 
се разстроят другите във вярата, която вече имат. Ние, право-
славните, несъмнено трябва да свидетелстваме за нашата вяра, 
но трябва да го правим в положителен смисъл, а не главно чрез не-
гативни нападки срещу другите църкви“4.

Митрополит Калистос свидетелстваше за това, че на мяс-
то, което традиционно не познава Православието, разбира-
нето за него е истинско, защото там хората отиват по сво-
бодна воля, а не се раждат православни по традиция. Един 
духовник от Запад ни припомни на Изток това, което не 
трябваше да забравяме, за да не изопачаваме вярата си и да 
не я превръщаме в традиция, обряд или идеология. В една 
беседа на въпрос на журналиста: „Навлизаме ли в епоха, когато 
всеки човек трябва да си каже „Православен съм по избор!“ вместо 
„Православен съм по рождение!“, митрополитът отговаря така: 
„В Православието, както добре знаем, в продължение на векове се 
е формирало близко единение между църква и нация. Само по себе 
си е ценно да не мислим себе си като самотни индивиди в лоното 
на православната вяра. Надяваме се цялото общество да се повлияе 
от християнските норми и идеали. Добре знаем, че в изпълнение-
то им никоя християнска страна не е била безупречна. Всички 
са отдалечени от идеала. Не бива да романтизираме Византия, 
средновековна Сърбия или Русия. Въпреки това, връзката меж-
ду църква и нация е голямо благо. Може ли обаче тази връзка да 
продължи да съществува и в модерния свят, в частност – в секу-
ларния Запад? Със сигурност не е достатъчно да се каже: „Пра-
вославен съм, защото съм грък, сърбин или руснак“. Само това не 
стига. Не е и приложимо в съвременния свят. В миналото право-
славната вяра е могла да бъде инстинкт. Днес тя е предмет на 
лична отдаденост. Не просто унаследен начин на живот, а съзна-
телно избран път. Православните на Запад, независимо дали са 
православни по рождение или по избор, трябва да живеят вярата 
си в секуларно общество със съвсем различни убеждения. Затова е 
редно да са осведомени за вярата си, и за същността на правосла-
вието. Не само клирът и теолозите, но всеки кръстен правосла-
вен християнин трябва да бъде свидетел на вярата… Надявам 
се връзката между църква и нация да продължи да съществува 
в православните страни, но ние трябва да бъдем християни по 
свободния избор на нашите сърца. В някакъв смисъл всички ние 
сме обърнати във вярата, защото истинското обръщане е към 
Христос, и всеки един от нас, по един или друг начин, е бил обър-
нат към Него“5. 

ⴕ Митрополит Калистос (Уеър)
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СЛОВО ЗА СВЕТА ТЕКЛА
Някъде Барт Ърман1 (който никога не се е славил като образ-

цов християнин) беше казал, че след Богородица, Текла е най-
известната жена в историята на църквата. След което текстът 
продължаваше с признанието, че в кръга на познатите му, хо-
рата които биха могли да кажат пет изречения за тази светица 
са по-малко от пръстите на ръката. Разбира се, пишейки тези 
редове, не мога да не си дам сметка, че в света на Глобалните 
мрежи има неизчислимо много информация; за всичко. Не 
е трудно да се намери нито краткото, ни приложното житие. 
Има ги и чети-минеите. Така че, практически с едно кликване, 
всеки би могъл да разкаже за родния град на светицата – Ико-
ния, за нейния годеник Тамир, когато тя – след като чула словата 
на апостол Павел за девството – напуска веднъж завинаги. Дори 
е известно къде и кога за пръв път е чула тези слова – при една 
своя съседка, която живеела в близост до християнина Ониси-
фор (тоест на две преки от дома ѝ). Знаят се и думите, които 
запленили девицата: „Блажени чистите по сърце, защото те 
ще видят Бога. Блажени целомъдрените по плът, защото те ще 
станат храм Божий. Блажени, тези които живеят във въздържа-
ние, защото Господ ще ги избере за свои събеседници. Блажени 
имащите жени, така все едно ги нямат, защото Бог ще 
ги избере за свои наследници… блажени телата на 
девствениците, защото те ще бъдат приятни Богу 
и ще получат награда за своето целомъдрие…“2 
Известна е и историята за Александър, градо-
началника на Антиохия, който искал да я 
купи от апостол Павел и да я вземе за своя 
жена; известен е и отговорът на апостола – 
така подобен на отговора на Аврам пред фа-
раона, даден няколко хиляди години по-ра-
но, и кладата, приготвена за християните, от 
ангел божий угасена; и лъвицата, укротена от 
девичата молитва на Текла… дори скалàта Ма-
ууля, разлистила се като цвете и приютила свети-
цата до края на времената… Всичко може да се види 
и прочете в интернет. 

Но все пак, животът of line е по-
различен. Кога фактът се превръща в 
легенда и кога легендата – във факт; може ли апокрифът да бъде 
история и съществуват ли апокрифни истории? В плеядата на 
античните жени, започвайки от Савската царица, продължа-
вайки със Сафо, и завършвайки с Хипатия и Макрина, къде е 
мястото на Текла? Защо от времето на амазонките броят на по-
добни удивителни жени наистина се брои на пръсти? Подоб-
ни въпроси задава един колега и приятел на Ърман – Стивън 
Давис и на някои от тях дава нелоши отговори в прекрасната 
си монография „За култа към св. Текла“3. Ако човек отдели на 
текста няколко следобеда, би се впечатлил от факта, че броят на 
апокрифите за светицата многократно надхвърля броя на хора-
та, които познават нейното житие. Нещо повече. Към началото 
на ІІІ век тези ръкописи се разпространяват на всички, говори-
ми в Римската империя, езици. Има ги на латински, гръцки, 
коптски, арменски, сирийски, арамейски. Някои от тях рисуват 
апостол Павел живо и картинно – ръст (повече нисък, отколкото 
среден), походка (тежка и накуцваща заради болните и отекли 
нозе), цвят на очите (сини), коса (къдрава и с цвят на лешник, 
бързо олисяваща по темето), че става несъмнено: писани са от 
живи свидетели, от участници в беседите; други – объркващи 
в своята реторика и патетика – предизвикват събори, на които 

хора като Тертулиан лично се явяват, за да изобличат фалши-
фикаторите. Срещите и споровете с някои от тях вероятно са 
били толкова паметни, че в глава 17 от трактата си „За кръще-
нието“, църковният писател подробно разказва за онзи, който 
изфабрикувал чудодейните истории затова как Текла кръща-
вала мнозина, дори и самата себе си… Откъде иначе щяхме да 
знаем за презвитера-фалшификатор, който уж бил от Тарс и 
всичко правел от любов към Павел. Дали в името на подобна 
„любов“ въпросният презвитер е съчинил третото послание на 
апостол Павел до коринтяни – текст, в който повествованието 
се води „лично“ от името на апостола, внасяйки „яснота“ върху 
събитията? Това няма как да го знаем, но е сигурно, че по онова 
време разказите са били диалогични и всеки от тях е потенци-
рал появата на други. Така се появяват и „Деянията на Текла“4, 
и „Деянията на апостол Павел“, и „Виденията“, и „Чудесата“ 
му… Подобно лавинообразно умножаване на историите за чу-
деса налага потребност от каталогизиране и на псевдочудесата 
на света Текла. Вероятно това е причината Тертулиан (или не-
гови предшественици) да изработват таблици и списъци с въ-
просните изфантазирани предания. 

Не е невъзможно да се е появял и момент, в който 
славата на Текла е затмънявала славата на апостол 

Павел. Застаряващ и невзрачен мъж с чудно 
красива девица?! Защо и как обикалят заедно 
целият свят… със сигурност това е била Исто-
рия, която и презвитери, и псевдопрезвитери 
са искали да разкажат. Всеки на своя си език. 
Доказвайки онова, което му е угодно. Някои 
са търсили сюжети от авантюрни елини-
стични романи от типа „Левкипа и Клитоф-
ронт“ или „Херей и Калироя“. Вероятно не 

е имало друг начин да си обяснят защо една 
девица зарязва всичко на този свят, постригва 

косите си, облича мъжки дрехи и стига до пре-
дела на невъзможното със своя божествен приятел. 

Сърцераздирателните изпитания, трагичните раздели, 
корабокрушения, затвори и тъм-
ници, нападения на пирати и диви 

зверове… Имало е нещо, което е обърквало традиционните (не 
само тогава) представи за ευταζια (порядъчност). Защо иначе 
три века и половина след тези събития, Макрина, сестрата на св. 
Василий Велики и св. Григорий Нисийски ще каже5, че има и 
друго, тайно име, което Текла, лично ѝ дарила. И онази чудно-
вата история за майка им, която раждала втора Текла, защото 
първата носила повече от 300 години в духовната си утроба своя-
та дъщеря… Дали ще обясним подобни феномени с идеята на 
Питър Браун, че всички ние се нуждаем от „подсилена идентич-
ност“6, или с Гьотевите родства по избор, факт е, че влиянието на 
света Текла надхвърля както времето на Тертулиан и Макрина, 
така и цялото Средновековие. 

Затова неслучайно, някъде по пътя към Дамаск, на десети-
на километра от града, скалàта, разлистила се като цвете преди 
двайсет века, за да приюти девицата, се превръща в манастир, 
който дори радикалните ислямисти от ИДИЛ не успяха да до-
коснат. Как иначе ще обясним историята за терористите, които 
отиват да взривят Маууля, но някъде нещо се случва и те стават 
монаси… За да вкусят от другото мъченичество, превръщащо 
чудовищната смърт на джихадиста в чудното успение на пра-
ведника. Вероятно – би казал Тертулиан – отговорът е смуща-

Света Текла и дивите зверове, Египет, V век, варовик, 9.5 х 65 см. 
Притежание на музея „Нелсън-Аткинсън” в Канзас Сити, САЩ

Митрополит Калистос Уеър имаше точни думи за всичко 
в богословието, най-вече заради светлината и радостта, която ги 
съпътстваше. Той обясняваше сложни истини като: „Бог като 
Творец“, „Бог като Дух“, „Бог като Троица“6, въпроси от христи-
янската догматика и антропология по такъв начин, че можеха да 
се четат и разбират от всички християни, да влязат в сърцето на 
човека и да действат в него. Митрополит Калистос правеше това, 
което пишеше и говореше. И словото му стигна до всички, които 
искаха да го чуят или прочетат – то отдавна действа и преобразя-
ва. Митр. Калистос си замина от този свят с това „Царство вътре в 
нас“, което за него беше три неща: Преданието, мъченичеството 
и исихията, достатъчни да го убедят в истинността на Правосла-
вието 7. Бог да го прости и да го приеме в Своето Царство!

Презвитера Ренета Трифонова

1 Интервю на Деян Енев за в. „Сега“ от 18 май 2002. https://
stoian11.blog.bg/drugi/2012/01/10/zashto-stanah-pravoslaven.880291

2 Пак там. 
3 Интервю на Георги Тодоров за вестник „Култура“, София, 

11 март 2002.
4 Пак там. 
5 Еп. Калистос Уеър „Вярата е свободен избор, а не унас-

ледена практика“, https://www.youtube.com/watch?v=lE_
AGkyUIc4&t=24s

6 Вж. книгата на митр. Калистос Уеър „Православният 
път“, София, Омофор, 2014.

7 Калистос Уеър, „Царството вътре в нас“, София, Омофор, 
2019. 



 стр. 4                                                                                 Вѣра и Дѣло                                                                                          

храм „Св. вмчк Георги“ 
9650 Каварна, ул. „Г. С. Раковски“ 2, тел.: 0570 82584

Основател на енорийския бюлетин: о. Василий Яков
Идея за възстановяване на изданието, съставител и издател:  
Атанас Димитров – АтаДим, редактор: д-р Ивана Радонова,
предпечатна подготовка: Бисер Стоянов

ISSN 2535 – 0455

ващо безхитростен и прост. Защото там, по пътя към Дамаск, 
Някой продължава да посреща враговете си. И думите Му: 
„Савле, Савле, защо Ме гониш, трудно се рита срещу ръжен!“ 
преобръщат порядъка на този свят.

Николай Петков

1В „Изгубените християнства“ (изд. „Изток-Запад“, С. 2013) с. 57
2Цитатът е от „Деяния на Текла“, с. 5-6. По-късно той влиза в  

агиографския текст на житието.
3Davis, St. „The Cult of Saint Thecla“, Oxford, 2013
4Всички апокрифи, свързани с живота на св. Текла, Ърман превежда 

на английски и издава в „Lost Scriptures: Books that did not make in into the 
New Testament“, Oxford, 2003.

5Поне така твърди родният ѝ брат, св. Григорий Нисийски в диалога 
„Макрина или за безсмъртието на душата“.

6Виж „Култът към светците“ (изд. „Агата-А“, С. 2000), с. 79.

КАЛИАКРЕНСКИ СЕ „ЗАВЪРНА“ ОТНОВО В ОБИЧНАТА ДОБРУДЖА
Яни Калиакренски е един от тръгналите през горнилото на 

времето безсмъртно талантливи творци, достигащи невидимо 
нашите дни. За да ги преобразят, за да го преоткрием, и да знаем, 
че имаме нужда от неговите творби – създадени, сякаш за днес. 
Нещо по-силно от времето и забравата ни приканва да помним, 
да разказваме за Яни Калиакренски, да го четем и да го има с кни-
гите му „Добруджанци“ (2020), „Суша“ (2021) и „Смехът на Доб-
руджа“ – всички те, преиздадени с подкрепата на Община Кавар-
на и родолюбиви българи, които вече оживиха и много лични и 
обществени библиотеки.

Новото издание е с предго-
вор от българския филолог, ли-
тературен историк, теоретик и 
критик доц. д-р Румяна Лебедо-
ва – директор на Филиал Сили-
стра към Русенския университет 
„Ангел Кънчев“, която споделя 
„В „Смехът на Добруджа“ обаче 
Ганьо Добруджански е образ, чий-
то светоглед, ценностна система, 
характер и поведение са самобит-
ни и го оразличават от персонажа 
на Алеко Константинов. Ганьо 
Добруджански въплъщава домини-
ращите тенденции на времето си, 
но изстрадва промените, защото 
от него окупаторите извличат 
облаги. (…) Чрез богато нюансираната гама, която варира от почуда 
до нескрита ирония и скрита тъга, са визирани най-драматичните 
събития за добруджанци в годините между двете световни войни – 
обезземляването чрез отнемането на земи в полза на чуждата държа-
ва, колонизирането с цинцари и македонци, затварянето на българ-
ските училища и църкви, честата смяна на законите и законните 
възможности за спекулативно забогатяване, изборите, принудител-
ната емиграция… (…) Повествованието е автентично, звучи психо-
логически достоверно, защото авторът има непосредствени наблюде-
ния и лични преживявания, обусловени от историческата реалност.“

За послеслов, пък, е ползван диалогичният прочит „Добру-
джанецът в скута на Алеко“ на литературния критик и писател 
проф. д-р Славчо Иванов (1939-2006) от книгата му „Пътуващи 
диалози“ (Български писател, 2005). В своя прочит професорът 
споделя: „Смехът на Добруджа“ е важен текст, тъй като с тре-
вожния патос на Алеко неизвестният Калиакренски също пита и 
пита: каква е бъдността на българина, все такава неизвестна ли ще 
е неговата съдба на земята. Приютяването в прегръдката на Алеко 
обаче не утешава, а умножава въпросите на добруджанеца във време-
то. Ясно, с трезвия реализъм на публицист (на места обаче и с пси-
хологизъм!), каварненецът гледа към своята Добруджа само като на 
България. И с будно гражданско чувство. Героят на добруджанския 
разказвач се стреми да отстоява своето човешко и национално дос-
тойнство. (…) Смехът, явно с пародираща цел маркиран в заглави-
ето, почти изчезва – още от първата страница на произведението. 
Над кого, над какво, и дали някога истински се смее героят на Кали-
акренски в „Смехът на Добруджа“. Не е ли самото заглавие пароди-
раща палиноидност, след като дори в края на разказа „резултатът“ 
продължава да е един и непроменен: безредието.“

Представянето на последната преиздадена книга на Калиак-
ренски – „Смехът на Добруджа“, започна от родната му Кавар-
на. Премиерата се състоя на 12 август в „Хамама“, който бе тесен 
за да побере желаещите да присъстват, но достатъчно голям, за 
да отрази топлота и задушевна реакция на публиката.

На самото представяне с пожелание към присъстващите 
се обърна кметът на Община Каварна – г-жа Елена Балтаджи-
ева, споделяйки: „Яни Калиакренски е пример за това, че каквото 
и да правим, рано или късно ще се видят резултатите. Времето не 

прощава на никого, то е най-справедливия съдник, но понякога за да се 
стигне до истината, трябва да се чака много, много дълго. Считам, че 
каварненци успяхме да изпълним дълга си и да реабилитираме името 
на този достоен творец и наш съгражданин.“.

Книгата беше представена от художника, карикатурист и 
илюстратор Любомир Михайлов, съвместно с Атанас Дими-
тров – АтаДим, по чиято идея, съставителство и издаване, сбор-
никът с разкази е факт.

„С тази книга приключваме цикъла по преиздаване на произве-
денията на Калиакренски, които 
виждат „бял свят“ приживе на 
автора. Разкъсването на пелената 
на забвението – обществена и лите-
ратурна – на самобитния творец 
продължава, все още има какво да се 
желае, за да се запълни пропастта 
от времето на неговото „зачерк-
ване“ досега.“ – отбеляза Атанас 
Димитров – АтаДим, човекът, 
който основно застана зад кауза-
та личността и творчеството на 
добруджанския творец да бъдат 
съживени.

А илюстраторът Любомир 
Михайлов сподели: „Книгата е 
доста сериозна, защото авторът е 
направил един прочит на Бай Ганьо, 

обаче какво би станало, ако Бай Ганьо е добруджанец. Просто добру-
джанци са друг тип хора, нямат нищо общо с отрицателните Ганьо-
ви качества, те са носители на традиционните етични и морални 
качества, като милосърдие, духовна широта, смирение и задружност. 
Калиакренски с разказите ми дава темата, а аз правя илюстрацията, 
като тя звучи и самостоятелно с принципите на карикатурата.“ 

За по-дълбокото „потапяне“ в атмосферата и творчеството 
на Яни Калиакренски допринесоха и хармоничните звуци на 
китарата на Йоргос Лурацис, който бе поканен лично от кмета 
на Каварна г-жа Елена Балтаджиева.

„Смехът на Добруджа“ бе представена успешно и пред за-
интригуваната публика в залата на Народно читалище „Г. С. Ра-
ковски 1941“ в с. Камен бряг, Клуба на пенсионера в с. Българево, 
„Зелен образователен център“ в Шабла. Този своеобразен тур 
завърши в Регионалната библиотека „Дора Габе“ – Добрич.

Много автографи бяха поставени на тази невероятна книга, а 
щастливи и емоционални спомени останаха за всички присъст-
ващи на представянията.

Определено за пореден път може да се отбележи, че живо-
тът и творчеството на Яни Калиакренски заслужават да бъдат 
запомнени и предадени на идните поколения. С делата и лич-
ния си пример, които ни завеща този самобитен творец, той без 
съмнение се нарежда сред най-ярките личности в пантеона на 
българската памет. А към нас като завещание и днес звучи из-
пълненото с любопитство към света изречение: „Пари харча, 
свят да видя, да науча.“

Светла нека бъде паметта му! 
ВД

Паметна снимка от представянето на последната преиздадена книга 
на Калиакренски в родната му Каварна


