
С вети Йоан Боско (1815–1888) 
е  роден в  бедно семейство, 

в  малко селце в  Италия. От дете се 
сблъсква с  нищетата и  грижите на 
най-бедните. Дълбоко религиозната 
му майка от рано насочва стъпките 
му към спазване на християнските 
добродетели. Самият той разказ-
ва, че сънува първия си невероятен 
сън, когато е на девет години: вижда 
деца, които се карат и бият на игри-
щето и Бог, който му казва, че трябва 
да ги спечели и може да го направи 
единствено с  грижовност и  друже-
любност. Идеята му за създаване на 
монашеско общество се ражда през 
1842 г., а през 1858 е вече факт. Йоан 
Боско го нарича Салезианско обще-
ство, на името на св. Франциск Сал-
ски, известен със своя внимателен 
и дружелюбен подход – черта, която 
той иска да възпита в своите салези-
ани. Днес орденът съществува в 135 
страни в света.

Салезианите се ангажират в  со-
циална, религиозна, културна, пе-
дагогическа и  материална помощ 
на младите хора. За целта основават 
центрове, училища и  общежития. 
Наричат възпитателния си метод 
„превантивна система“ и  изтъкват, 
че е изграден върху три основни до-

бродетели: любовта – тъй като мла-
дите хора трябва да получават обич, 
разум – олицетворяващ грижата за 
тяхното добро и вяра – която да ус-
воят и да ги крепи. 

След падането на желязната за-
веса, през 1994 г., монаси от чешкия 
клон са изпратени да основат сале-
зианско общество в България, къде-
то никога преди не е  имало такова. 
Днес там работят и живеят 7 монаси 
в градовете Казанлък, Стара Загора 
и  Ямбол. Всички те говорят много 
добър български език. На лекцията, 
организирана от Славянската биб-
лиотека със съдействието на Бъл-
гарския културен институт, Ивана 
Сръбкова покани отец Бено и  отец 
Петър да разкажат за работата на 
обществото в България.

Началото никога не е  лесно. 
Пристигайки в  България, монасите 
се сблъскват с проблеми от най-раз-
лично естество. От една страна те са 
чисто финансови, свързани с  еже-
дневното им съществуване и  дей-
ност, а  от друга е  необходимостта 
от подкрепа, която идва от фонда-
ции като „Свят без граници“. Важна 
е  и  атмосферата на разбирателство 
и  доверие, която монасите, като 
членове на католическо общество, 

изграждат с  местното православно 
духовенство.

„Когато човек се сблъска с  дру-
га култура – споделя отец Петър, 
– налага му се да открие и приеме 
много нови неща и  гледни точки. 
Голяма част от онова, което го зао-
бикаля, му се струва странно и раз-
лично от онова, с което е свикнал. 
Постепенно обаче открива, че раз-
личното не означава непременно 
лошо, а  точно обратното – обога-
тява го. Затова съм благодарен, че 

„САЛЕЗИАНИТЕ НА ДОН БОСКО“ СА МОНАШЕСКО ОБЩЕСТВО НА КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА, ОСНОВАНО ПРЕЗ 
ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 19 В. ОТ ИТАЛИАНСКИЯ СВЕЩЕНИК СВЕТИ ЙОАН БОСКО. МИСИЯТА НА ОБЩЕСТВОТО 
Е  ДА ПОМАГА ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО, ОБРАЗОВАНИЕТО И  ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И  МЛАДЕЖИТЕ. 
ПРЕЗ 1994 Г., ЧЕШКИЯТ КЛОН НА ОРДЕНА ИЗПРАЩА СВОИ МИСИОНЕРИ ДА ОСНОВАТ САЛЕЗИАНСКО ОБЩЕСТВО 
В БЪЛГАРИЯ. НА 3 ФЕВРУАРИ, НА ЛЕКЦИЯ В НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА КЛЕМЕНТИНУМ, ТЕ РАЗКАЗАХА ЗА 
ДЕЙНОСТТА СИ ТАМ.

Резултатите?  
– може би след 100 години

отец Петър с деца  
от ромската общност
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имам възможност да опозная бъл-
гарската култура.“

Както споделят отец Петър и отец 
Бено, през 1994 г. въпросът за роми-
те не е сред приоритетите на обще-
ството. Той става такъв постепенно, 
кристализира в  съответствие с  це-
лите на обществото да се насочва 
към най-нищите и нуждаещите се.

Дейността на салезианите сред 
ромското общество има много аспе-
кти. Всичко е  съсредоточено в  така 
наречените младежки центрове, 
в  които има занимални, кръжоци, 
спорт. В съответствие с душевност-
та на ромите сред кръжоците пре-
обладават музикалните – свирене на 
музикални инструменти и танци, но 
освен това изобразително изкуство 
и  чужд език. Специална награда 
са екскурзиите, тъй като много от 
децата не са напускали никога род-
ния квартал. За да бъдат допускани 
до кръжоците, децата трябва да из-
пълняват определени условия – като 
това да ходят редовно на училище.

Както разказа отец Петър, кул-
турата е  съвсем различна и  изис-
ква повече търпение – което учи на 
търпение. Учудващо е, че само след 
няколко години работа могат да се 
забележат положителни резултати 
– като доверие от страна на роди-
телите и по-редовно посещаване на 
училищните занятия.

В работата им помага възпитава-
нето на т.нар. аниматори – младежи, 
които след известно обучение им по-
магат в работата с други деца и мла-
дежи. Според определението, „Ани-
матор е човек, който насочва хората 
около него към доброто, събужда у 
тях надежда, ако тя липсва, помага 
им, ако трябва, мотивира ги, ако им 
липсва мотивация (...) Безкористно 
отдава свободното си време, своите 
умения, знания и сили предимно на 
работа с децата и младежи (...) Под-
крепя активността на другите, не 
ги препятства, а мотивира.“ Късият 
курс е едногодишен, а пълният трае 
три години.

В  документален филм, заснет 
през 2004 г. от Светлана Лазарова за 
дейността на салезианите, един от 
монасите признава, че има моменти, 
когато му се е  искало „да си стегне 
куфарите.“ Отец Петър също е  съ-
гласен, че понякога човек е обезсър-
чен от липсата на сериозен напредък. 
„В  природата на човек е  залегнало 

– казва той – желанието за обратна 
връзка, да види, че от работата му 
има резултат, че има смисъл. В това 
отношение много ни помага вярата 
ни, това, че развиваме дейността си 
в името на Бог, което ни освобожда-
ва от очакването на непосредствени 
резултати. Ако разчитахме само на 
тях – досега може би щяхме да се от-
кажем.“

Как се става мисионер? „Още 
по времето – разказва отец Петър 
– когато се подготвях за монашес-
твото и  полагане на обет, чувствах 
вътрешна необходимост да стана 
мисионер. Затова отидох при своя 
наставник и  споделих с  него колко 
дълбоко ми е  повлиял един жалм, 
който повелява „Тръгнете по света 
и разпространявайте Евангелието!“. 
И че съм готов да отида там, където 
бъда изпратен. Така стигнах до Бъл-
гария. А  добри хора има по целия 
свят – за мен това е най-важното.“

Наблюдавайки дейността на са-
лезианите, неизменно стигаме до 
онова, което е  залегнало в  самата 
същност на неподправеното миси-
онерство – живот, живян за другите. 
Какво носи такъв живот? „Обога-
тява – казва простичко отец Петър. 
– Едва, когато човек започне да жи-
вее за другите, той се освобождава 
и става щастлив. Днешната култура 
ни води към живот, който живеем 
за себе си и  в  края на краищата не 
намираме щастие. Мисля, че човек 
намира щастие в живота си, едва ко-
гато го отдаде на другите.“

А  сериозни резултати? „В  тази 
работа? – усмихва се отец Петър. 
– Може би след 100 години.“ Отго-
ворът му ми напомни една притча, 
разказвана с удоволствие от класика 
на нашата литература, Антон Дон-
чев. Тя е  за Св. Климент Охридски 
и дърветата, които поръчал да поса-
дят около църквите в  Охрид. „Как-
ви да бъдат, светиня ти?“ – попитал 
градинарят. „А  какви предлагаш?“ 
– попитал го на свой ред Св. Кли-
мент. „Можем да посадим тополи. За 
няколко години ще пораснат. Ще да-
ват сянка, но ще е шарена, а и няма 
да раждат. Хубавите дървета са ясен 
и дъб. И сянка дават, и плодове раж-
дат. Но растат 50 години. Като гле-
дам твоята гола глава и  моята бяла 
брада – няма да доживеем сенки. 
Ти решаваш!“ Замислил се Климент 
и отсякъл: „Нека са дъбове!“ �
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