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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ОПАЗВАНЕТО, ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА 

И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ЦЪРКОВНО 

МАТЕРИАЛНО И НЕМАТЕРИАЛНО НАСЛЕДСТВО ПРИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА СЕКУЛАРИЗАЦИОННИТЕ И 

ДЕСЕКУЛАРИЗАЦИОННИ ПРОЦЕСИ НА XX И XXI ВЕКОВЕ 

Лиана Гълъбова 

БАН, София, България 

CHALLENGES OF PRESERVATION, DIGITALIZATION, AND 

PRESENTATION OF TANGIBLE AND INTANGIBLE BULGARIAN 

CHURCH HERITAGE IN THE INTERACTION OF 

SECULARIZATION AND DESECULARIZATION PROCESSES OF 

20
TH

 AND 21
ST

 CENTURIES 

Liana Galabova 

BAS, Sofia, Bulgaria 

Abstract: Achievements of Bulgarian state policies in 

the field of cultural heritage management and their various 

social effects in the contexts of 20th century’s dilemmas de-

pend on the development of local echoes from global moderni-

sation processes set in precedent centuries. Nowadays post-

modern and contemporary dynamically changing realities 

trace cultural contexts that actualise and resacralise valuable 

elements from forgotten traditions, appropriately documented 

and passed to other generations as a potential, sometimes even 

as balance to dominating, but inevitably changing social 

trends. Proportionally to the steadily increasing scholarly and 

public attention devoted to the church segment of Bulgarian 

cultural heritage, perceived by the representatives of the tradi-

tional denomination as religious, as well as national identity, 

it is worth preserving the opportunity or reactualisation of 

such extremely marginalised and reinterpreted contents from 

the repository of local cultural heritage. 

Keywords: Cultural Heritage, Modernization, Seculari-

zation, Desecularisation, Sacred Monuments and Sites, East-

ern Orthodox Christian Church, Pilgrimage, Art 
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Резюме: Постиженията на българските държавни 

политики в областта на управлението на културното 

наследство и разнопосочните им социални ефекти в кон-

текста на дилемите на ХХ в. зависят от развитието на 

местните отгласи от световните модернизационни про-

цеси зададени в предходните векове. Днес постмодерните 

и съвременните динамично изменящи се реалности очер-

тават културни контексти, които актуализират и ре-

сакрализират стойностни елементи от забравени тра-

диции, целесъобразно документирани и предадени на по-

коленията като потенциал, понякога и в противовес на 

доминиращи, но неизбежно променливи социални тенден-

ции. Пропорционално на стабилно нарастващото научно 

и обществено внимание отделяно на църковният сегмент 

от българското културно наследство, възприеман от 

представителите на традиционното вероизповедание 

като религиозна, освен като национална идентичност, 

заслужава да се запази и възможността в бъдеще отново 

да се актуализират крайно маргинализираните и реин-

терпретирани съдържания от съкровищницата на мест-

ното културно наследство. 

Ключови думи: Културно наследство,  Модерниза-

ция, Секуларизация, Десекуларизация, Свещени паметници 

на културата и забележителни места, Православна цър-

ква, Поклонничество, Изкуство 

Ресоциализацията на нематериалното и материално, движимо и 

недвижимо българско църковно културно наследство у нас и зад гра-

ница е предизвикателство за всички страни заинтересовани в опазва-

нето, представянето и дигитализацията на достигналите до нас и на-

миращи се в риск ценности на православието. Общоприета е възпоме-

нателната културна роля на българските църковни старини. Съхране-

нието и проучването им се превръща в приоритет с патриотична, об-

разователна и туристическа цел. Представянето на наследството на 

традиционното и номинално доминиращо в страната и региона веро-

изповедание постепенно се обвързва с интеркултурни ценности и ак-

туални религиозни, туристически, научни, образователни и други кул-
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турни практики, които и днес не изключват известни заслужаващи 

внимание геополитически и идеологически аспекти. Но в новорелиги-

озен контекст отслабва значението на гражданската  престижност и 

благосъстояние и на еклектиката като разнообразие или екзотичност, 

с които обикновено е свързано опазването на църковното наследство. 

1. Ценности 

През ХХ в. урбанизацията, геополитическите военни обстоятел-

ства и социалните промени в няколко секуларизационни и десекула-

ризационни вълни донякъде променят предназначението на свещените 

пространства, имоти, общности и практики. След Освобождението, 

далеч не само политическите обстоятелства при тоталитарни режими 

преосмислят упражняването на религиозни права като пренасочват 

дейности, закриват или преструктурират институции и организации, 

преустройват или унищожават сгради, променят ландшафти, изселват 

обитатели и ограничават посетители на свети места, които не се впис-

ват в идеологизираната културна политика на страната към даден мо-

мент
1
. В същото време, не само у нас

2
 с църковните съкровища се за-

нимават видни представители на държавния елит, които по една или 

друга причина привличат обществено доверие, създават с приоритет в 

тази област научни школи и художествени традиции като градят авто-

ритета на страната пред световната общност чрез стабилната система 

за опазване на културното наследство. В историческите оценки на те-

                                                           
1
 У нас като краен израз на тези тенденции се изтъкват отделни случаи на пълно разрушаване на 

свещени обекти: понастоящем проучения габровски манастир, през 1959 г., запазеният в руини 

централен столичен енорийски храм „Възнесение Господне“, през бомбардировките 1944 г. и при 

последвалото мащабно новото строителство и на един от русенските храмове заместени с мемори-

ал през 1975 г., но днес вече възстановен в близост. Мащабни за конкретните си контексти, тези 

случаи са незначителни в сравнение с много по-разгърнатите проекти за унищожаване на ценни 

паметници, с щетите при регулацията на София още в края на XIX в., изразени в разрушаването на 

няколко малки, но много стари църкви в центъра на София в края на по-миналия век, с масовото 

изземане на църковни имоти през 20-те години по времето на разгара на подобни, но масови мерки 

в Русия, разрушението при атентата в софийския катедрален храм „Света Неделя“ през 1925 г., 

при бомбардировките през 1944 г. в средата на ХХ в., при социалистическото строителство, когато 

свети места остават под язовири, заводи, пътища, ниви и стадиони, както и по отношение на собс-

твеността на малцинствените вероизповедания, чиито храмове са малко и с разрушаването им се 

нанасят много по-големи вреди на общностите им. 

2
 Виж по-подробно: Горбунова-Ломакс, Ирина. Икона: правда и вымыслы, 2009 
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зи събития, разрушаването на църкви и манастири и заличаването на 

свети места у нас, макар и задълбочено проучено, едва се отбелязва от 

някои изследователи за сметка на другите по-значителни измерения 

на гоненията и спрямо мащабите на тези явления в Русия, които нами-

рат отзвук у нас още през 20-те години на ХХ век
3
. 

Църковното наследство от периода на Третото българско царст-

во и републиката   свидетелства за художествено-естетически реше-

ния, които днес трудно могат да се отнесат към поляризацията на сте-

реотипите за светскост и духовност, гражданственост и религиозност, 

традиционност и модерност, консервативност и либералност, западни 

и източни, инославни или иноверни културни влияния в православие-

то. Тези твърде условни координати на осмисляне на българското 

православно наследство достигнало до нас са част от лабиринт, в кой-

то уважението далновидно оказано на социалистическото изкуство 

вече извън контекста на създаването му, се опитва да достигне по-

назад във времето. Налага се за пореден път да се преоткрие и признае  

стойностната академичната канонична иконопис
4
, веднъж отхвърлена 

като буржоазна, но приета като патриотична, след това критикувана 

като социалистическо-реалистична, а произведенията да се впишат 

като естествена част от обновяващото се сакрално пространство на 

храма и на църковната по съдържание и локация експозиция. 

Невидимата страна на процесите на съхранение и предаване на 

традицията може лесно да бъде пренебрегната или скрита от общест-

веността, включително и исторически. При наследство, което поне не 

се документира и се остави да изчезне, щетите са още по-големи и 
                                                           
3
 Виж по-подробно: Назърска, Жоржета, Съхраняване на религиозното културно наследство в 

условията на атеистична офанзива в комунистическа България (60-те – 70-те години на XX в.), – 

В: Върбанова-Денчева, Кристина, Бонка Хинкова (състав.), Обществото на знанието и хуманизмът 

на XXI век, XIII национална научна конференция с международно участие, София 31 октомври – 1 

ноември 2015, С., 2016, Страници: 305-322; Чурешки, Стефан, Православието и комунизмът в 

България 1944-1960 години, 2004, с. 165 

4
 Божилов, Станимир, Църковна живопис след 1944 година, – В: Василчина, Виолета, Димитър 

Грозданов, Долорес Дилова, Свилен Стефанов, Чавдар Попов (съст.), 120 години българско изкус-

тво – приложно, декоративно, монументално, 2014, Страници: 206-219; Динова-Русева, Вера, Цър-

ковно изкуство 1978-1944 (Декоративно-монументална живопис (1878-1945). Иконопис (1878-

1945). Непубликуван архив на ИИИ-БАН, 1996, със съкращения.) – В: Василчина, Виолета, Дими-

тър Грозданов, Долорес Дилова, Свилен Стефанов, Чавдар Попов (съст.), 120 години българско 

изкуство – приложно, декоративно, монументално, 2014, Страници: 206-219) и др. 
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дългосрочни, особено по отношение на движимото и нематериалното 

наследство в риск. Решенията взимани като въпрос на вкус или прист-

растие, както и романтичните илюзии на възстановките на практики и 

обекти заради предназначението им за несъществуващи общности, 

отчасти се оправдава с туристическа и възпоменателна цел и развити-

ето на страната. В същото време естественото или принудително раз-

рушаване на паметниците при съществуване на общности, които не ги 

ценят или ги отхвърлят, видимо и осезаемо аргументира спешната не-

обходимост от нови решения и политики, които на първо място са 

дълг на експертите. 

Наред с достигналите до нас от миналото архитектурни памет-

ници и комплекси, православните храмове и манастири от всички ис-

торически периоди заслужават да продължат да бъдат опазвани и про-

учвани като съкровищница на идентичността, дори и да не успяват да 

се съживят като свети места или туристически обекти. Както за хората 

е важна правозащитата, така и за природната среда и културното нас-

ледство има ясни общоприети правила произтичащи от консенсус по 

общочовешки ценности, на кото са основани световните политики по 

наследството. Едно от тях е, че при опазването на старините не се 

търси уеднаквяване на стиловете и премахване на следите на времето, 

а е израз на уважение да се запази цялото богатство и разнообразие на 

творческите изяви на предишните поколения ктитори и благоукраси-

тели. 

Руините на крепост, селище, храм или дом могат да натъжават и 

вдъхновяват, да информират и плашат. Консервацията, реставрацията, 

възстановките, както и несъобразените с опазването на старините ре-

монти, могат да влязат в конфликт с вероизповеданието. Както излез-

лите от употреба бойни машини могат да се превърнат в паметници, 

експонати, катерушки, руини, скрап или терени за ново строителство, 

според преценката на стопаните си. За утеха днес, но съвсем не от 

вчера
5
, разполагаме с техника и комуникации, които максимално да 

разкриват, изучават, съхраняват, реекспонират и преосмислят наслед-

ството, така че да е все по-достъпно за бъдещите поколения. Опозна-

                                                           
5
 Христов, Христо, Известия на Националния исторически музей, Том IV, Комитет за изкуство и 

култура, Дружество на физиците, Доклади и съобщения от Първия научен симпозиум „Физични 

методи за откриване, изследване и опазване на паметниците на културата“, посветен на 1300-

годишнината от основаването на българската държава, София, 19-21 ноември 1981, 1983 
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ването и съзнаването на религиозните ценности и като нематериално 

културно наследство
6
, следва да допринася за разкриване на общочо-

вешкото значение и на материалните им измерения, които са аспект на 

духовната им стойност.  

1.1. Приоритети 

След обществените промени у нас възникват слаби, но остро 

поляризирани десекуларизационни вълни, които не позволяват в края 

на миналия век и началото на настоящия да се надгражда оптимално 

постигнатата по пътя на културните реформи първоначална демокра-

тизация на обществото в религиозната сфера. С цел да се преодолеят 

негативите от монополизацията, плановостта и централизацията, за 

няколко десетилетия се прекъсва традицията на опазване на наследст-

вото, но в този контекст секуларизацията не се компенсира съществе-

но. Изглежда, че у нас осветскостяването е било старателно в сравне-

ние други страни, но тъй като гоненията в миналото нямат продължи-

телността и мащабите на съветските, в съвременността ефектът от 

възстановяването на религиозния живот (изразен в храмостроителст-

во, канонизации и културни практики), също не е така значим
7
. В на-

учната литература не е изяснено доколко ограничената съизмеримост 

с други страни и църкви, както и изчакването да възникнат нови прак-

тики и да се ползва външен опит допринася за състоянието на тради-

ционната българска църковна култура чрез самото нерегламентирано 

                                                           
6
 Назърска Жоржета, Магдалена Гарванова, Светла Шапкалова, Опазване на нематериалното кул-

турно наследство: Религиозните ценности в съвременна България, 2016 

7
 При последните по-драстични обществени промени у нас през 1989 г., в хода на деидеологизаци-

ята се ограничава и отлага проучването на положителните елементи на упражняване на религиоз-

ни права известни от гражданската църковната история през предходните десетилетия като подси-

гуряването на достъп на елита с изявено съвместими с властта ориентации до богослужебни прак-

тики у нас и в чужбина и като масовата популяризация на средновековното и възрожденско кул-

турно наследство, наред с античното, във връзка с 1300-годишнината на България, когато памет-

ниците на вярата изобилстват в музейните експозиции, по страниците на научната, образователна 

и популярна литература. При постепенно обективизиране на тези проучвания, тази културна поли-

тика у нас може да се окаже съизмерима с компенсаторните процеси в световната православната 

общност, която канонизира замъчените светии и възстанови съборените църкви с общественото 

усещане, че това се прави почти от самите мъчители и разрушители в знак на покаяние. 
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управление на възвърнатите на църквата имоти и все още неурегули-

раното ново създаване на свети места.  

Процесите на реинтеграция на религиозния елит, ресоциализа-

ция на църковните обекти и релокация на упражняването на религи-

озни права от сферата на дома в публичното пространство поемат ре-

дица рискове, които забавят развитието на цели професионални среди
8
 

и дезориентират нови пазарни сегменти на фона на общото преструк-

туриране на отрасли и обществени сфери. Едва напоследък се забе-

лязват тенденции на съчетание на фрагментарността на проектните 

принципи с интегриращите насоки на държавните културни политики, 

които са предмет на активно проучване и преподаване
9
. Относително 

по-независимото създаване на църковни туристически обекти и про-

учване на историята и изкуството във възстановяващите се енории и 

обители съчетава идеята за запазване на вярата, възраждане на сак-

ралната общностност и търсене на опора в техните културни носители 

в реален социален контекст.  

Днес вече се търсят отвсякъде и всякакви възможности за пра-

вославно църковно творчество с идеята да се продължи традиция из-

разяваща се в стабилност
10

, която гради без да руши, но като цени, 

проучва, съхранява, надгражда и предава опит достатъчно системно и 

организирано. Но първоначалните импулси на възсъзиждане и обжи-

вяване на средоточията на духовен живот задвижват процеса твърде 

хаотично и динамично за да може впоследствие създадените тенден-

ции да се овладеят. Духовните крайности водят до пренебрегване на 

душевността, подменят материалното до степен първо да дистанцират 

народ и елит, след което да се стремят да приобщават разединените 

групи. 

                                                           
8
 Божилов, Станимир, Църковна живопис... 

9
 Денчев, Стоян, София Василева, Държавна политика за културно-историческото наследство на 

България, 1878-2009:  Лекции, УниБИТ, 2010 

10
 Фолклорното съхранение на православната духовност се приема за един от начините за оцеля-

ване на този сегмент от културното наследство, Виж: Чурешки, Стефан, Православието и кому-

низмът в България 1944-1960 години, 2004, с. 174, за времената , когато не може да бъде част от 

публичен образ, но историческата ценност на църковната култура успешно участва в гражданско-

то брандиране. 
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2. Практически решения при отсъствие на ви-

зия 

Конкретните примери на временно опазване и успешна социа-

лизация на църковни паметници, места и практики, независимо дали 

впоследствие са устояли или изгубени във времето, дали са били съх-

ранени или унищожени, поставят специфични въпроси за баланса на 

светските и духовни тенденции при търсенето на оптимална експлоа-

тация на налични културни ресурси. След като няколко ярки преце-

дента на неефективна институционална комуникация през последните 

десетилетия оставиха експертите от различни области напълно „без 

глас“ и съвсем „без думи“, в хода на взаимно неразбиране, предстои 

да се подготви общественост, която да се справи по-ефективно с ост-

рите въпроси на подялбата на правомощия в областта на църковното 

наследство. Подготвяните у нас специалисти отдавна вече са по-

търсени в чужбина. 

Към момента съвсем не е достатъчно кратко да се определи, че 

храмовете са на първо място култови обекти, а чак след това туристи-

чески, тъй като именно културното им значение изразяващо се в оп-

тимална туристическа експлоатация привлича субсидиите за оцелява-

нето им за изначалните цели на православното вероизповедание. След 

неуспешните опити за подялба на църковни отговорности, става още 

по-ясно, че в съвременната практика на опазване, дигитализация и 

представяне на културното наследство, най-крайните секуларни тен-

денции (като най-независими по отношение на новите църковни поли-

тики) подсигуряват поддръжката и обживяването на сакралните прос-

транства, с всичките произтичащи от това преимущества за вероизпо-

веданието. Реставрацията на свещените обекти може да се разглежда 

като терапия, която е толкова по-ефективна, колкото по-малко се вли-

яе от ирационалното, но ако е навременна. Същевременно нерегули-

раните десекуларизационни процеси понякога се отразяват деструк-

тивно на свещените старини (не само в обезлюдените райони), поради 

трудността трансверзалното пост-модерно практическо богословие да 

осмисли съществуването на храм извън конкретната социална група 
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на определена религиозна общност или извън популярните традици-

онни представи за църковност. 

2.1. Ревитализация чрез ресоциализация на светите 

места 

Светите места сред природата и в обезлюдените селища, които 

тя постепенно поглъща, остават още по-изоставени от старите къщи и 

пътеките към тях, защото не е изяснено, че те винаги ще имат наслед-

ници в лицето на глобалната православна общност. За взимащите ре-

шения в областта на опазване на културното наследство старите църк-

ви са ценност изискваща социализация, за администрацията това са 

рушащи се обществени сгради, а за духовните власти са свещени 

обекти с неоправдани разходи непосилни за бюджета на вероизповед-

ната институция. Не е останало твърде далеч в миналото времето, ко-

гато църковни имоти са се предлагали за вили с параклиси в двора и с 

уговорката, че свещените им части ще бъдат съборени за да се ползват 

жилищните.  

Като част от процесите на социализация на културно-

историческото наследство
11

 светите места подлежат на обективна 

преценка от гледна точка на общочовешките ценности. Това обстоя-

телство донякъде обяснява и реалностите: в централните части на гра-

довете вече се застрояват църковни имоти и без да са отдадени под 

наем от страна на църковните структури и без да се съобразява вярва-

нето, че ангелът на всеки храм остава на мястото на светия олтар и 

при пълното изчезване на сградата (Фигура 3). За невидимото присъс-

твие на енорията или обителта може да се премълчи, ако нейните чле-

нове вече са отсъстващи и не могат да допринесат със своите оценки 

за изясняване на социалната значимост на дадено място... 

                                                           
11

 Виж по-подробно: Дебрюне, Нина (съст.), Социализация на българското културно-историческо 

наследство III Научна конференция по организация, управление и защита на културно-

историческото наследство, С., 31 януари 2011, Бюлетин на Фондация Аретѐ-Фол, Година III, № 4, 

2012 
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2.1.1. Нестандартни проблеми при опитите за обживяване 

Един от най-трудните конкретни за приемане примери за забра-

вяне на обичаите е непопулярното обстоятелство, че църквата, манас-

тирът, гробищата не са места, където по канон е възможно да се влезе 

с полицейско куче за да се провери за наличие на експлозиви или нар-

котици. Нито има някакъв начин в храма да проникне куче-водач, 

колкото и за котките да си затваряме очите. Не е допустимо също така 

и да се намине на служба с домашни любимци, тъй като трябва те да 

бъдат оставени извън пределите на църковния двор. В противен слу-

чай се смята, че цялото свещено пространство следва да бъде осветено 

отново. 

За противопожарните изисквания, вредата от саждите от пара-

финовите свещи за стенописи и икони, за структурата на сградата и 

дихателната система на вярващите има известна отговорност (Фигури 

1 и 2), но те все още зависят от приоритетните възможности за финан-

сиране и оцеляване, включително и за охрана. За външния вид и пове-

дението в светите места, обикновено има забранителни табели или 

отговорни лица, които създават впечатлението, че основното послание 

на църквата в съвременния свят е за външните неща и понякога дис-

танцират хората трайно. Но тези понякога дразнещи грижи за реда са 

не по-малко важни за културното наследство. 

По-популярно и абсурдно за вярващите положение се наблюда-

ва, когато в църквите функциониращи като туристически обекти, без 

богослужението да е възстановено след ново освещаване, посетители-

те са допускани, но и насочвани да преминават през олтарното прост-

ранство. В репортаж на чужденци от поклонничество в България стои 

фотография на книга за посетители поставена на светия престол на 

храм, която в социалните мрежи изглежда на православните по света 

съвсем неправдоподобно. Не навсякъде в православния свят могат да 

се видят исторически стенописи в наоса, указателна табелка за сани-

тарния възел поставена отвън на абсидата или пътека с перила за разг-

леждане на стенописите в олтара, ако и една църква да е археологи-

чески обект в руини. Също така изглеждат на чуждестранните правос-

лавни туристи канаскиите и църковните магазини в наосите на храмо-

вете, тъй като не е тактично да им бъде обяснявано, че у нас в църква 
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се краде и когато има видеонаблюдение и повече клисари, но особено 

ако има сайт, в който да са описани ценностите в храма. 

Още по-трудно е да се привеждат аргументи, че хората не биха 

пускали монети за свещите, ако това бъде оставено на съвестта им ка-

то в останалия православен свят, но вероятността да се случва тъкмо 

така изглежда голяма, а и касичките лесно биват ограбвани. Крайно е 

да се каже, че ако един храм се документира и хората имат достъп да 

разгледат всичко в него отблизо и да наблюдават богослужението в 

реално време, църквата ще стои празна. Освен това се обяснява, че на 

някои места в страната чрез продажбата на картички, албуми, сувени-

ри и свещи се препитават свещенослужителите и се поддържат сгра-

дите на храмовете. Някъде могат да се видят надписи във връзка с 

практиката в църквите да се внасят по-евтини свещи отвън, другаде 

преносимите елементи на храма са защитени и пише да не се докос-

ват. Най-малко се коментира тиражирането и дигитализирането на 

църковна литература, иконопис, песнопения, архитектура и душепо-

печителна информация. Как при това положение да се повдигне въп-

росът за необходимостта от трайно изнасяне на свещниците извън 

храма преди да се пристъпи към професионално провеждане на скъ-

пите реставрационни работи? 

Случва се вярващи да влизат разгневени и да се разправят с кли-

сарите, защото непривичните свещници им изглеждат нефункционал-

ни, не само поради надписите умоляващи да не вървят по килима със 

запалени капещи свещи. Отделно поради бедността, у нас е почти 

неприложима аналогията между таксата в музеите и църковната свещ 

като средство за поддържане на обществените сгради в изправност. 

Някъде се наблюдава не само въздигане на храмове, но и реконструк-

ция на свещени обекти, които застрашават сигурността на вярващите, 

да стават възможни само със средствата на светски, инославни, ино-

верни и невярващи лица, след което да им бъдат отказвани канонич-

ните привилегии на ктитори гарантирани в православието от векове. 
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2.2. Популяризиране на особеностите на поклонни-

чеството в светите места 

Липсата на пълен достъп до църковните паметници и артифакти, 

не само у нас и не само в църковната сфера, се обяснява с разгледани-

те опасения от спадане посещаемостта на обектите, поради достъп-

ността им от разстояние, която пък е важна и за вярата. Стига се до 

абсурдното положение българските вярващи, при затруднения за чер-

куване, да участват дистанционно, не само в поклонничество, но и в 

богослужение до което имат по-пряк достъп в чужбина или в алтерна-

тивни църковни среди, тъй като оттам се излъчва всекидневно и в ре-

ално време. У нас по телевизията богослужението на големи празници 

някъде се излъчва директно, както отскоро важните събития се преда-

ват на живо в социалните медии. Но някъде службата може да се види 

едва на другия ден, сякаш за спомен или като репортаж, за да не се 

изкушават вярващите да си го гледат от къщи. Когато хората не могат 

да дойдат, се счита за по-правилно и благочестиво да не стават съпри-

частни чрез своя храм, а да гледат богослужението от другаде. Забравя 

се, че тъкмо хората в най-неравностойно положение са мерило и сти-

мул за оптимално приспособяване на църковната среда и дейност към 

останалите. 

Между светските и духовни тенденции в интерпретацията на 

местата и паметниците на църковната култура стои актуалният
12

 и не-

решен у нас проблем за достъпът на хората с увреждания до култур-

ното наследство във всичките му измерения
13

, за които религиозните 

общности по света ясно си дават сметка в интерес на своите ценности, 

визия и мисия. Православното поклонничество е високо-духовно ас-

кетично упражнение
14

 и пътят към светите места е наситен с богата 
                                                           
12

 Богданова, Галина, Негослав Събев. Достъпност на туристическите услуги за хора с увреждания, 

В: Петков, Петко, Галина Богданова (ред.), Културно-историческо наследство: опазване, предста-

вяне, дигитализация, Том 3, 2017, Страници: 156-163 

13
 Събев, Негослав, Полезността на многообразието. Анализ на полезността и достъпността с оглед 

на хората с увреждания, – В: Назърска, Жоржета, Светла Шапкалова (съст.), Хармония в различи-

ята, Сборник с доклади от Научната конференция „Хармония в различията“, С., 11 декември, 2017, 

Страници: 459-466 

14
 Димитров, Иван, Поклонение и поклонничество. Историко-екзегетически поглед, Списание 

Духовна култура, № 5, 1998, Страници: 15-27 
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семантика
15

, но в църковната традиция поклонението се превръща в 

органична част от начина на живота на индивида и общността
16

. Зат-

рудненията и инцидентите по този път могат да се превърнат в пре-

пятствия за вярата, а улесненията, емоционалните и развлекателни 

елементи – да я укрепят.  

И на живо, на място, непосредствено, приобщаването към цър-

ковния живот, включително и чрез изкуствата
17

 в светите места може 

да отсъства или да започва като завоевание, отдих, спорт или забавле-

ние. Обикалянето по храмове и манастири „просто така“, на духовна 

екскурзия или „за здраве“, обикновено се тълкува от редовно черку-

ващите се като лаическо желание да се избяга от рутината чрез бъл-

гарска екзотика, рационален стремеж към информираност, чувствена 

потребност от естетическата наслада или просто като патриотизъм. 

Всъщност и въз основа на световните социологически проучвания на 

ценностите се оказва трудно да се установят специфични критерии за 

предпочитания към „църквинга“
18

 пред черкуването и празнуването, 

на панаира пред събора, на военния парад пред литията, на Рилския 

път пред Камино (ако не се отчита националността и вероизповедани-

ето), а и на енорийския живот пред семейния, тъй като тези явления 

навлизат в психологическата проблематика и противопоставянето им 

издава проблемност. 

                                                           
15

 Желева-Мартинс-Виана, Добрина, Пътят като свято място, – В: Конев, Илия (ред.) Свети места 

на Балканите, Международна кръгла маса „Зимни балкански срещи“, 28 февруари – 2 март 1995, 

ЮЗУ-Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации, 

1996, Страници: 60-70 
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 Димитров, Иван, Християнското поклонничество – теория и практика, Списание Духовна кул-

тура, № 3, 2001, Страници: 1-11 

17
 Склирис, Стаматис, Ролята на изкуството в живота на Църквата, Списание Християнство и кул-

тура, № 5 (40), 2009, Страници: 123-131 
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 Терминът се отнася до общокултурната мотивация и усилията на плеяда съвременни изследова-
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ално движение и лична кауза или на проектни принципи, проучват и дигитализират за медии и 

печатни издания недостъпни и в повечето случаи застрашени обекти на недвижимото културно 

наследство, за някои от които литературата е библиографска рядкост, документацията е недостъп-

на, новите издания на вече изготвени изследвания дълго се бавят, а туристическите материали са 

оскъдни 
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2.3. Поклонничество отговорно към културно-

историческото наследство 

Ако православната духовност не се отъждествява понякога с ас-

кетичното пренебрежение към качеството на живота, към красивото, 

може да се забележи, че отговорността към църковното изкуство и 

състоянието на неговите произведения е важна и за вероизповедание-

то. Ако не съществува изкушение в бедните страни да се употребяват 

литургичните предмети само като обзавеждане, без да се оцени труда 

на ближния и жеста на дарителя, нямаше да е така трудно да се забе-

лязва и състоянието на храмовете. Как иначе българският патриар-

шески храм-паметник десетилетия наред се руши пред очите на всич-

ки
19

, нещо подобно се случва и с някои значителни катедрални, ено-

рийски и манастирски църкви и параклиси, данните за историята им 

не се попълват, а изданията се отлагат от поколение на поколение.  

Няма обяснение защо не се обръща внимание на отдавна прио-

ритизираните проблеми на централния софийски храм използван и 

като емблема при брандирането на града и страната, особено при със-

тоянието на красивия и препозлатен купол, чиято конструкция е горя-

ла и е била повредена още в средата на ХХ век. Вместо това внимани-

ето на обществеността се отвлича чрез информиране за съотношение-

то на руски и български автори при украсата, която вече се разпада от 

влагата и възникват подозрения, че стилът на стенописите е причина-

та за занемаряването на сградата.  Повдига се полемика около руския 

произход на светеца-покровител и в това се търси оправдание за пре-

мълчаното приветстване на разпада на ценни произведения на цър-

ковното изкуство, тъй като под влияние на крайни и пристрастни 

чуждестранни автори придобили влияние в миналото, мнозина вярва-

щи са склонни да ги приемат за неканонични, въпреки мястото им в 

религиозността на много поколения вярващи... 

Освен иконоборския потенциал на претворяването на съвремен-

ните възродителни течения в православието спрямо далеч по-земните 

ни локални религиозни потребности като пост-комунистическо об-
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 Destruction of monuments of Eastern Christianity. Photo-album. Athens, Interparliamentary Assembly 

on Orthodoxy, Hellenic Parliament, 2017, Pages: 130-131, 190 
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щество, идва ред да се преосмисли необходимостта от съответно сак-

рално музейно пространство за вече нежеланите днес произведения на 

църковното изкуство, създадени в България през ХХ в. от най-

изтъкнатите художници с благословението на тогавашното духовенс-

тво. Докато изкуствоведската колегия проучва този период и внима-

телно изчаква правилния момент да се заеме с по-обстойно популяри-

зиране на постиженията си, започват да се появяват творческите биог-

рафии загатващи за художественото наследство на водещите автори и 

колективи рисували в храмовете, но репресирани или просто забраве-

ни. През това време образите служили на българското паство като 

икони повече от век, в най-добрия случай ще останат да красят столо-

вите, библиотеките, жилищните помещения и килерите, където няма 

оптимални условия за съхранението на произведения на изкуството с 

такава стойност, а в същото време и непродаваеми. 

Недоумението свързано със закъснението на дигитализацията на 

неовизантийското академично изкуство в риск се свързва и с неясно-

тите при опита да се обяснят забраните за фотографиране на църкви и 

прицърковни пространства, които не са паметници на културата от 

световно значение. Отказът от популяризация на нещо, което по све-

щеното си предназначение и без друго принадлежи на вярващите,  

може да се обясни с авторски права, съображения за сигурност, които 

понякога причиняват отсъствието на сайтове, брошури, книги за исто-

рията, албуми и картички с изгледи, репродукции на икони, фрагмен-

ти от стенописи, мощи и други информационни материали и сувенири 

за спомен и подарък. Вместо с красивото, обществеността и в религи-

озен план се занимава с нерешими световни проблеми, докато се 

стреми да се фокусира върху действителността и сплотяването. Така 

сред множеството забранителни надписи в светите места, до които 

често се ограничава изказа на дадена църковна общност (особено при 

отсъствие на комуникативни интернет ресурси), освен обичайните по-

яснения на елементарния църковен етикет и ритуал, се появяват ука-

зания за вида общуване между посетителите, за начина на осмисляне 

на необичайното облекло, съчетан с отказ от детски площадки и опити 

на общността да се затвори за външни хора, доколкото е възможно. 
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3. Прецеденти 

Доскоро за най-драстично застрашаване на църковно наследство 

се приема разрушаването, нелегалното преместване на храмове и сте-

нописи
20

 и използването на материала и терена с друга цел, което е и 

тясното значение на термина „секуларизация“. Превръщането на хра-

мовете от недвижими в движими ценности и отделянето на материал-

ната от нематериалната им част, обикновено се обяснява с духовния 

характер на иконопочитанието и практическата канонична възмож-

ност, известна и от житийната литература, църквата да продава иму-

ществото и ценностите си, когато животът на вярващите е застрашен, 

но до определени предели. Така се тълкува и нежеланието на църков-

ните власти за масово храмостроителство, при благословение на от-

делни инициативи
21

, тъй като субсидията за изграждане на църква не 

обхваща издръжката на скъпите обществени сгради впоследствие. Не-

зависимо, че вярващите изпълват храмовете основно на пасхалните 

богослужения, а в останалото време само наминават, при наличие на 

стабилна общност свързана с отделен храм или комплекс, перспекти-

вите за поддръжка са по-благоприятни. 

                                                           
20

 В много от историческите случаи, които от време на време се връщат в сферата на междудър-

жавните преговори и попадат в обсега на обществените дискусии, например на територията на 

Северна Гърция и Кипър, поради военните обстоятелства и професионалния характер на такива 

действия, тълкуванието на едната страна е опазване, спасяване от унищожение. Другата страна 

приема прибирането на ценности в музеите като ограбване, това налага засекретяване на фондове-

те, което се изразява в ограничение на достъпа, забавяне на проучванията и отлагане на обгрижва-

нето, документирането и социализацията на наследството. Понякога се осъществява взаимно връ-

щане на реликви в контекста на международни отношения и в посоките, където те се предполага 

да принадлежат, въпреки глобалния характер на вероизповеданията и условността на авторското 

право за сметка на опазващите държавни институции 

21
 Шапкалова, Светла, Различните мнения на граждани от столичен район за построяване на нов 

православен храм, – В: Назърска, Жоржета, Светла Шапкалова (съст.), Хармония в различията, 

Сборник с доклади от Научната конференция „Хармония в различията“, С., 11 декември, 2017, За 

буквите – О писменехь, ISSN 2367-7899, 2017, Страници: 153-162 
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3.1. Разминаване на ценности и гледни точки 

Сред най-невероятните примери на обратно пропорционално 

съотношение на светските и духовни тенденции на разруха и въздига-

не е „благочестивото“ унищожаване на ценните средновековни стено-

писи на църквата на стар и отдалечен планински манастир, последва-

но от умела реставрация до високо издържана възстановка с подкре-

пата на субсидия привлечена при вещо църковно управление. От една 

страна е смелата и продиктувана от духовно дръзновение изява на 

един ярък самобитен богомаз и младостарец, на когото дължим инте-

ресните примитивни илюстрации, които имат и духовно присъствие 

по стените на няколко манастира у нас. Десетилетия наред туристите 

се възхищават на откъсите от доскоро недостъпни свещени текстове 

изписани по външните стени на сградите в светите места и на декора-

цията, която напомня на цветовете на сладкарските произведения, 

както възторжено се изразяват обикновените хора разнообразени от 

интересната гледка сред природата. 

При възраждане на братствата и сестричествата и святото жела-

ние на новите монашестващи да осъществят пътя от екскурзоводство 

и гостоприемство до аскетичен уединен живот, на много места тези 

атрактивни изяви тактично са оставени да изчезнат с времето, не само 

защото нямат художествена стойност, както се случва с други по-

стари стенописи. В същото време две силно вярващи художнички ста-

ват последователи на духовника усамотил се в неохранявана и непод-

държана обител, която привлича с окаяното си състояние хора чувст-

вителни към разрухата на видимите следи на църковността от минало-

то. Вместо да се обърне към висшестоящите авторитети, да потърси 

спонсорство и професионална помощ, народно-творческият колектив 

(който е възможно и съвсем по църковния ред да е стопанисвал манас-

тирчето), се заема със свои сили да направи, „каквото може“ по спася-

ването на рушащата се църквичка, както едно време... 

Така в кратък срок, отговорните към момента за обителта лица 

почти покриват уникалните късносредновековни стенописи от здрава 

темпера в хубави цветове с ярки акрилни бои с изкуствен блясък, ма-

кар и все още не до неонови нюанси, каквито днес се намират в худо-

жествените магазини. Сюжетите и типажите са промени, според инте-

ресите и вкусовете на тримата вярващи, които приемат средновеков-
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ните типажи на свещените лица за твърде по народному пълнички за 

да са достатъчно аскетични за ХХ в. Авторските художествени резул-

тати са дигитално документирани и популяризирани в личните про-

фили на творците в социалните мрежи с нескрит ентусиазъм и твор-

ческо удовлетворение. С това надрисуване, пре(из)писване, надживо-

писване, реставрация или обновление, авторите се нареждат сред мно-

зината други художници, чиито творби са искрено създадени, но не са 

одобрени и впоследствие са унищожени. Дали те са помислили, че 

може някога да се почувстват като предишните зографи, които и да не 

са светии, може би са виждали отнякъде какво се случва с техния 

свещен труд... 

3.2. Гражданското спасяване на църкви и манасти-

ри 

При разгледания случай, обществеността е заинтересована по-

вече от спирането на грубото унищожение на паметника, отколкото от 

подобряването на запуснатото му състояние, което преди това не е 

било забелязано, защото е повсеместно. В подобни случаи на мобили-

зация на обществеността, чрез критика граничеща с публична реч на 

омразата се постига унищожение на авторски стенописи, които не са 

православни, но на автора не се предлага алтернатива да реализира 

проекта си в инославен храм или като експозиция. Много свещени 

обители днес не са нужни на никого като храмове, някъде хората не ги 

забелязват, а при строежа на нови църкви се протестира в защита на 

природната среда и пространствата за отдих. Но това все още не озна-

чава, че и наследството е излишно и е допустимо да се разруши. 

Съществуващите или възстановени свети места обикновено въз-

никват като резултат на случайна изява на отделни лица или групи с 

възрожденска нагласа и възможности и по тази причина качеството на 

съграденото не е обект на систематична оценка и контрол, каквито не 

достигат и не са социално подкрепени и при гражданското строителс-

тво, поне на този етап. Парадоксите на съхранение на свещен обект 

като паметник или туристически обект, поради отказ или невъзмож-

ност на църковните власти да го стопанисват, обикновено завършват с 
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възстановяване на богослужението, стига поне то да е по силите на 

църковните структури в съответния регион. Обществеността прин-

ципно не е обективно информирана за обстоятелствата на църковно 

управление и служение на религиозните центрове за да бъде съпри-

частна. 

Нанасянето на слой след слой църковна стенопис през вековете, 

поради възникване на повреди или промяна на вкусовете и преосмис-

ляне на художествено-естетично и богослужебно-канонично оптимал-

ните за времето стил и иконография
22

, не е новост в свещеното иконо-

писно предание. Но някога това се е извършвало по класическата 

фрескова или друга технология, която впоследствие позволява безо-

пасно разкриване и разслояване, особено ако е акуратно приложена и 

паметникът не е повреден. В миналото духовенството обикновено не е 

имало предвид заличените (по благословение и разбирателство) с нова 

иконопис произведения някога да се възстановяват. Днес в хода на 

професионалната грижа за паметниците
23

, освен опазването, предста-

вянето и дигитализацията е възможно стените на храма да се разслоя-

ват и експонират в няколко отделни църкви, което все още е непости-

жимо като масова практика, въпреки очевидната полза от музейна и 

църковна гледна точка. 

3.3. Трудности 

При целия напредък на археологията и реставрацията през ХХ 

в., нормално е духовенството да има резерви към литургичната при-

годност на някои качествено реставрирани църкви, които ограничават 

богослужебните практики. При някои паметници на културата от све-

                                                           
22

 Икономова, Аглика, Историческият живот на църковната монументална живопис и измененията 

ѝ, внесени от човека, Списание Духовна култура, № 5, 1992, Страници: 20-31, основни причини за 

промени водещи до послойно преизписване на свещените пространства са: поява на разрушения, 

ремонти при разширения, идейно-естетически съображения, внасяне на корекции и неизбежни 

загуби при реставрация, цялостно храмово преблагоукрасяване при вариране на благосъстоянието 

на общността 

23
 Икономова, Аглика, Историческият живот... , Страница: 31, изтъква се комплексността на про-

изхода на неоригиналните покрития и необходимостта от изясняването на причините за съществу-

ването им по време на консервационните проучвания с оглед на решението на трудните техничес-

ки и естетическа проблеми преодолявани при отстраняване на наслоенията и експонирането на 

религиозните стенописни паметници 
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товно или национално значение няма възможност за възстановяване 

на загубените и заменени фрагменти чрез ретуши и така храмовете си 

остават с непълна, макар и канонична иконография – с празни участъ-

ци. Колкото за духовенството и да е древна практика и да се превърне 

в приемливо решение един храм да се доизпише
24

, иконостасът да се 

подмени с нов, художествени произведения да се унищожат за да не 

смущават вярващите, толкова следва и да е опция временната видео-

възстановка на недостигащата иконография, виртуалната реставрация 

чрез прожектиране на документираното в миналото състояние на по-

чернели опушени стени, докато се реставрират. 

Вече се приемат като по-удобни електронните уредби, дигитал-

ните богослужебни книги, видеостените при препълнен храм, посте-

рите при липса на патронно изображение и други външни стенописи, 

тапетите при невъзможност за поръчка на рисувани стенописи, музи-

ката при липса на хор, видеонаблюдението, излъчването в реално 

време, възможността за разглеждане на църквите със средствата на 

виртуалната реалност. Повече или по-малко приети в църковната 

практика са печатните и дигитални икони и изгледи от свети места на 

различни повърхности, в книги и репортажи в традиционни и социал-

ни медии, фотографирането, документирането и дори копирането на 

целия стенописен ансамбъл и репродуцирането му другаде в света, 

където да благоукраси други храмове. Ако така благовестието достига 

до повече хора, защо не, особено ако се приеме за допустимо на едно 

място в православния свят и се благослови пренасянето на опита... 

3.3.1. Въображаеми дилеми поради неинформираност 

Художествената практика на надживописване съществува от 

древност и е приета в църковното благоукрасяване. Не би било неко-

ректно разслояването на църковен стенопис или икона и за целта от-

                                                           
24

 В църковната практика съжителстват тенденции да се преизписва в едновремешен или в съвре-

менен стил, както и според мода, свързана с поклонничеството, книжнината, информационния 

поток, богословските и църковни тенденции и други процеси ориентирани спрямо динамиката и 

устойчивостта на системата от религиозни центрове в цялото им разнообразие и конкретни геопо-

литически и локални контексти 
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давна е прието свещени обекти да се изследват с техника
25

, да се зас-

немат и експонират, включително и да се разглобяват. За разлика от 

иконите, които не можели да се надрисуват и се изгаряли при мирова-

ренето, стенописите са се запазвали и в разрушен вид, което днес дава 

възможност на археолозите да ги разкрият и върнат по местата им за-

едно с професионално преместените, след като се прецени къде те ще 

са максимално защитени и физически, с надеждата това да е именно 

храмовото пространство и то обитаваното и обитаемо.  

Експонирането на свети места във виртуалната реалност, разг-

леждано и като поклонничество е различно от дистанционното онлайн 

поклонничество с това, че поставя зрителя на пиедестал в свещения 

обект и показва разрези от храма, които премества за да се видят по-

добре със зададена информационна и съзерцателна цел. Но този под-

ход не е много по-различен от традиционните и от разглеждането, 

примерно с бинокъл в храм, където се пуска аудиозапис. Така се про-

меня обикновеното преживяване на богослужението и в поклонничес-

ките му аспекти, но от пространствена гледна точка – аналогично на 

впечатленията в храмовете снабдени с балкони и асансьори. Виртуал-

ното черкуване
26

, в зависимост от качеството си, може да е също тол-

кова реално като: виртуалността на църковния концерт на хорове из-

вън богослужението и с гръб към олтарното пространство, изложба на 

иконостаси, раки, хоругви и тронове прибрани от областта и подреде-

ни в бившия басейн на банята или представени в експозиция на музей, 

където не се пускат хората и няма издаден албум с репродукции. Как-

то при участието в благоукрасата и поддръжката на сградите и за съв-

ременните опитни зрители, 3D храмът не е нещо принципно по-

различно и необичайно от ползване на таблет и смартфон, четене на 

книга, разглеждане на албум или наблюдение на видео, запознаване с 

репортаж или жив разказ, описващи същите недостъпни храмови 

пространства. 

                                                           
25

 Христов, Христо, Известия на Националния исторически музей... 

26
 Новите практики на приложение на съвременни технологични решения в свещените пространс-

тва не винаги идват отвън за религиозните общности и понякога се вплитат така органично в кул-

турната тъкан на мястото и общността, че дилемите, с които се занимават изследователите изг-

леждат конструирани 
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4. Решения на място 

Практиката от няколко десетилетия включваща църковните 

структури
27

 и особено последните поклонническо-просветни и богос-

лужебно-туристически инициативи подкрепени от няколко областни и 

общински управи, от опита и непосредствената дейност на туристи-

чески и академични колегии
28

 са значителен стимул и коректив на 

процеса на опазване на сакралните пространства и центрове, също та-

ка и подпомагаща тяхното възстановяване. Обратно пропорционално 

на очакванията зададени в хода на радикализиращите православни 

тенденции в поклонничеството с цел да се привличат крайно настрое-

ни вярващи в специфичен религиозно-пазарен сегмент, опитните не-

посредствени организатори, участници и наблюдатели предпочитат 

адекватните културни практики. Опитът показва, че и с идеята за пъ-

туваща църква близка до неформално духовно образование на грани-

цата на вътрешна и външна църковна мисия, при една по-балансирана 

стратегия, стриктно православният и български поход към манастир 

през множество свети места и по стъпките на пренасяне на мощите на 

преподобен светец-покровител на страната, може да бъде същевре-

менно и хубаво, качествено културно и туристическо събитие.  

                                                           
27

 Шапкалова, Светла, Междуепархийско партньорство за развитие на културно-историческото 
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Оказва се, че участници, които изглеждат съвсем светски наст-

роени и идващи да си отдъхнат и да се позабавляват сред природата, 

вместо да се съсредоточат в молитва, след време или непосредствено, 

спонтанно показват потенциал за ефективно богослужебно поведение, 

молитвено участие и съпричастност към поклонническите мотиви и 

цели. В същото време се оказва и възможно сред опитните поклонни-

ци, убедено благочестивите и въцърковени християни да се развиват 

устойчиви рекреативни тенденции и крайни форми на разпускане дос-

тигащи до тормоз на първата описана категория хора. Недостатъчно 

проучени остават възможностите за международен обмен и интегри-

ране на хора в неравностойно положение, но вече съществуват още 

два по-кратки поклоннически пътя до възстановяващи се обители: 

Възнесение Господне до Долнолозенския манастир и Света Троица до 

Дивотинската обител. Разпространението на значимата за страната ни 

нова традиция се осъществява чрез интересната дейност на софийския 

епархийски поклонническо-просветен център, която е част от десети-

летия опит на вече утвърдени, културно-богословски издържани звена 

за религиозен туризъм. Логичната следваща очаквана стъпка е посте-

пенното организиране на трансграничен поклоннически път „По стъп-

ките на света Петка“, какъвто е проектиран неколкократно преди да се 

натрупа реален опит, който да позволи привличането на организацио-

нен и молитвен капацитет.  

Отказът от брандиране
29

 извън публичния образ изграден върху 

ценностите, визията и мисията на Българската православна църква-

Българска патриаршия и официалните местни власти, при спазване на 

всички оптимални законови изисквания по безопасността и правоза-

щитата при организацията на събитието, успешно премества акцента 

на това поклонничество от спортния и бизнес аспекти, на които зала-

гат подобни хубави инициативи ориентирани към свети места. Целта 

на този характер на Рилския път не е асоциална, не е и само нетради-

ционен начин за маркетинг, а е симптоматична за появата на ориги-

нални културни прояви в религиозната сфера,  указващи реално въз-
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раждане на православната общност. Като разчита на подготовката на 

специалисти в областта на религиозния туризъм и успешно съчетава 

елементи от утвърдени местни, регионални и световни поклоннически 

практики, българското събитие продължава традициите на скътаната 

високо в планината и пещерите святост, подкрепена от стремежа на 

света към извисяване и възсъзиждане на Божия образ у хората.  

Изпитвана през полето, реката, платото и върховете, под слънце 

и дъжд, новата традиция напомня едновременно за дейността на ед-

новремешните църковни братства от първата половина на ХХ в., за 

пасхалните литии, за манастирските бдения в навечерието на събори-

те, за черкуването на хората в отдалечени места през атеистичния пе-

риод, за приобщаващите панаири, народни танци и спортни изяви в 

задграничните
30

 енории. Какво срещат хората по този път, освен са-

мотни разрушени свети места и общителни приятели? Намират се ра-

душни домакини, сред които с всяка година поклонничеството намира 

все повече последователи, място в културния календар и известност и 

други места. Виждат се свети места, утихнали, вече оживени или ни-

кога не замлъквали, които са останали непознати и за църковните ме-

дии отразяващи храмовите празници. Вярващи, които не познават те-

зи кътчета на наследството, разкриват богата история и голям потен-

циал, който предстои да се разработва и да достига до хората чрез ре-

портажите и сияещите лица на рилските поклонници. Постещи, но 

изминаващи тежки маршрути, отдъхващи и общуващи, уединени от 

света и вече ежегодно обединени в очакване на Преображение в Рилс-

кия манастир, някои от поклонниците дори вече изминават целия път 

на пренасяне на мощите на светеца-покровител през красивата и обез-

людяваща се българска земя. 
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4.1. Изясняване на мотивацията 

Стриктното и високо духовно и богословско разбиране за све-

щените пространства и обекти като репрезентация и фокус на реално, 

макар и не винаги и за всички, осезаемо живо и силно небесно покро-

вителство се разкрива в житийните моменти зафиксирали чудното 

явяване на свещена личност или икона, не за да бъде спасявана, а за да 

закриля. Оттам се изяснява и идеята, че в светите места хората при-

бягват и за защита като към извор на благодатни сили и източник на 

духовна светлина, както праведниците, с потенциал тази енергия да се 

разпръсква и обхваща все по-голямо пространство като поглъща тъм-

нината. Интердисциплинната перспектива към тази богато разработ-

вана днес йеротопична проблематика очертава извода, че сакралните 

топоси, ако и да са обособени и необщодостъпни, всъщност не се 

нуждаят от опазване за да просъществуват, нито от ресурси, но от оп-

тимална и веща експлоатация. 

Свещените места и обекти имат потенциала да променят хората 

и обществото, но в същото време са създавани, посещавани, разкрива-

ни, променяни, реставрирани, украсявани, обезопасявани и премест-

вани, не винаги като културна ценност и съсъд на святост. В стремеж 

да се одухотвори друго забравено кътче за сметка на изначалната ло-

кация или да се свърже някак с хора, които иначе нямат достъп, све-

тите места се разгръщат чрез техните посетители и послания. При 

заплахи от различен произход, въпреки богатата символна наситеност, 

закодирала богословските реалии на молитвения живот, от сакралните 

обекти в риск, наред с нематериалното наследство, се пренасят и све-

щените артифакти, доколкото това е възможно или се укриват на мяс-

то. Това е възможно и за елементите обозначаващи светостта на нед-

вижимите ценности, а откриването или връщането на изнесеното, 

въпреки условностите и загубите, въпреки откъсването си от реалния 

си контекст, обикновено има характер на тържество, освен ако не е 

уместно. 
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4.2. Предизвикателствата на добрите практики 

От разгледаните до тук позиции идва и решението на отговорни 

съвременни духовни лица с широка обща култура и съзнание за опаз-

ване на наследството при решението на проектен принцип да се възс-

танови за вярващите, ценителите и туристите именно счетения за вече 

загубена кауза надрисуван с акрил късносредновековен манастирски 

храм. Възкресяването на така екстремно застрашеното късче недви-

жимо културно наследство се осъществява от един от водещите у нас 

реставраторски екипи с над две десетилетия опит в не по-малко тру-

доемки задачи. Наред с работата по десетки подобни обекти, запла-

шени от разрушаване, художниците са автори на канонични стено-

писни проекти, интердисциплинни публикации по актуални проблеми 

на реставрацията
31

 и богословието
32

, каквато се подготвя и за този 

обект, въз основа на документирането на паметника. 

При този свещен и ценен обект на културното наследство и пок-

лонничеството, в кратък срок синтетичният живописен слой е отстра-

нен на ръка, сантиметър по сантиметър, със силни разтворители и с 

изключително внимание. Правена е поетапна  преценка на темповете 

на разкриване на оригинала, здраво изграден в темперна стенописна 

техника, при които да се запази максимално от площта и качеството 

на старата стенопис с минимална видимост на неминуемите загуби и 

едва забележими елементи на възстановка. Професионалното отноше-

ние на екипа включва не само проучване на архив и литература, но и 

обсъждане с поръчителите на немислимата при такова спасяване на 

оригинал от вмешателство възможност за съхранение поне на фраг-

менти от увреждащия слой живопис като произведение на изкуството, 

което не би следвало да се унищожи напълно. 

Макар и изградено така травматично за храма и по съображения, 

които изглеждат сектантски, наличното надживописването не е прос-
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то забелено отгоре с боя, върху която да се рисува наново или да се 

залепи платно с принтирани стенописи или да се нанесе друго покри-

тие, което един ден да се разруши поради влагата и да породи нови 

въпроси  и недоумения, освен непоносими разходи. Сградата е отре-

монтирана с оглед на бъдещото оцеляване на реставрираните стено-

писи и така ситуацията е решена диаметрално противоположно на 

изоставянето на обекти, черкуването в неприемливо благоукрасени 

пространства и нехуманните приживе на творците забелвания на ви-

соко художествена авторска стенопис, която се е приела за некано-

нична, въпреки че е била одобрена в проектния си етап. Във фокуса на 

това проучване е щастливото обстоятелство, че в миналото, освен го-

лемите посветени изследователи на църковното наследство от края на 

XIX и началото на ХХ в., у нас след средата на века научната школа се 

разраства
33

 и изкласява основатели на нови направления. Създава се и 

просъществува институцията на НИПК занимаваща се и с мащабното 

документиране и публикуване на паметниците, което позволява възс-

тановяване и след бедствия, стига професионалното заснемане да е 

съхранено и достъпно. 

4.3. Наследените проблеми и решения 

Към момента у нас все още не е напълно възможно и не винаги е 

практично дори и за реставраторите да ползват и допълват свободно и 

пълноценно архива с визуалната и писмена църковна документация. 

Не навсякъде отговорните църковни структури разполагат с търсената 

от заинтересованите в опазването на културното наследство специа-

листи в необходимия вид, качество и детайл. В повечето случаи и 

много по-широк кръг от специалисти не успяват да подсигурят необ-

ходимите данни и да предприемат съответните стъпки за коректно 

възстановяване на светите места. 

В отделни случаи не се намира трудният и донякъде непривичен 

еднакво за всички баланс между възстановяване на условията за: бо-

гослужението в общността,  поклонничеството, отдиха и туризма и 

други дейности осъществявани в близост. В резултат не може да се 

възроди енорийския, монашески или поклоннически живот,  поради 
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особеностите на туристическия поток носещ излишък от публичност, 

дейности и ресурси застрашаващи обитателите и причиняващи непра-

вилна експлоатация на обекта и в крайна сметка водещи до преструк-

туриране и дори преместване подобно на ефектите от регулациите в 

селищата по обективни причини.  Но тъкмо гражданският интерес 

обещава в последно време да подсигури в интерес на обществото въз-

становяване на единната база данни и достъп до нея. 

Остава по-нататък светите места да не бъдат повече третирани 

като пейзаж или атракция, което в отговор да провокира ограничения 

на туристическите възможности от страна на техните обитатели, 

вместо да се съчетаят интересите на вероизповеданието с изкуството, 

местните обичаи и легенди, както някъде се получава съвсем естест-

вено в контекста на добросъседството. Докато  редица отдалечени 

храмове бяха оставени да се разрушат пред очите на всички, а други 

бяха застроени, в някои малки  населени места светите места съхраня-

ват с уважение творчеството на местни автори от късния ХХ в. В све-

щени туристически обекти възстановили и монашеския си живот се 

оказва възможно реставрирането на благоукрасата след десетилетия 

от самия зограф, което показва потенциала на ерудираното духовенст-

во да управлява наследството оптимално. 

5. Обобщение 

Съвестното, добре управлявано и субсидирано професионално 

опазване на художественото наследство свързано със свещените прос-

транства е не по-малко търсено и очаквано у нас, отколкото изявата на 

тази отговорност в сферата на гражданското или светско изкуство. 

Внимателното и обективно проучване, всеобхватната съвременна ди-

гитализация и коректното представяне, съобразено с възможно най-

широк диапазон потребители са единственият път за укрепване на 

местната духовна култура като цяло и в отделните ѝ измерения. Цели 

се достигането до такава степен на виталност в областта на опазването 

и на църковното културното наследство, при която е възможно да се 

създават нови канонично съвместими с живота на религиозните суб-

култури практики и решения, които да не са просто привнесени отвън, 
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макар и по силата на православната глобалност, а да станат вдъхнове-

ние за другите.  

Засега, обективната интерпретация, информираната аргумента-

ция и социализиращата популяризация на църковното наследство у 

нас все още не успява да се развие до степен да вдъхнови оригинални 

и стабилни български традиционни и иновационни процеси на хра-

мостроителство
34

 и експозициониране достигащи до ясна локална по-

литика съизмерима с регионалната и глобалната в същата сфера. Ос-

тава наложително извеждането на еднакво застрашеното от светските 

и духовни крайности църковно наследство от състоянието на риск, 

най-голям и видим сред страните с преобладаващо население с пра-

вославна вероизповедна принадлежност, тъй като именно там се раз-

чита на потенциала за възпроизводимост на практиките създали в ми-

налото съответните културни продукти. Стабилността и представи-

телността неминуемо предстои да се постигне чрез местната четвърт-

вековна интердисциплинна изкуствоведско-богословско-

художествено-иконописна академична традиция у нас. За да се очак-

ват непостижимите към момента резултати в обозримо бъдеще, пър-

вата стъпка е църковната художествена школа да бъде представена и 

приета в редиците на българския висш клир, както музикалната кул-

тура и с това да престане да бъде грубо профанизирана от отделни 

представители на всички заинтересовани в извисяването ѝ страни, по-

ради откъснатостта им от отделните отговорни за наследството кръго-

ве. 

                                                           
34

 Тулешков, Николай, (ред.), Наръчник по православно храмово строителство, 2002 
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Фигура 1. Компактни и непожароопасни свещници, които още не са украсени 

и обозначени църковно и отвън, но вече позволяват на вярващите да виждат 

добре светите персонажи от реставрираните стенописи и икони, да отстояват 

цялото богослужение, без да се налага от време на време да излизат от свят 

на чист въздух и без да преодоляват стълбища за да запалят свещ на свещни-

ците 
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Фигура 2. Указателна табела в образцов столичен храм. Тези надписи не раз-

хубавяват свещените пространства, но издават отговорно отношение. 
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Фигура 3. Начините на изобразяване на невидимото присъствие на свещени 

персонажи и църковна общност в сакралните пространства никога не може 

да са съвършени, както и възможностите на земните вярващи да участват в 

богослужението имат условности, особености и предели. 
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