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Интервю на Милка Кралчева | Снимки: „Роден глас“

Има хора, с които срещата е като да пиеш вода от животворен из-
вор – изпълват с обновление и любов всяка клетка на изнуреното 
ти тяло и внасят просветление, и надежда в душата ти. Словата им, 
прости и мъдри, като златни зърна поникват в съзнанието, и след 
време дават своя плод – осъзнатост, образование, човечност. 

Тези духовни учители са 
сред нас и с дейността си 
представляват истинско 
съкровище за България, 
особено в години, когато 

говорим за спад в образованието и 
възпитанието на младите хора, и под-
мяна на ценностите. Такъв неуморен 
будител и деятел за възраждане на ду-
ховността е и г-н Теодосий Теодосиев, 
или просто Тео.

„Златният физик на България“, 
както го наричат, гостува в началото 
на май в Златна Прага по покана на 
ръководството на Българското учи-
лище и ученици, и учители имаха 
изключителната възможност да се 
срещнат с него. Заедно с г-н Теодосиев 
пристигнаха и колегите ни г-жа Катя 
Адърска, директор на професионал-
на гимназия „Генерал Владимир Заи-
мов“ в Сопот и г-н Атанас Карадечев, 
скулптор и учител по изобразително 
изкуство в същото училище. Дирек-
торът на БСУ, г-жа Носикова, пред-
стави гостите с библейската фраза 
„По делата им ще ги познаете!“, като 
допълни, че г-н Карадечев е автор на 
първия паметник в България, посве-
тен на спасяването на българските 
евреи, както и на много други мону-
менти. Развълнувана, г-жа Адърска 
разказа с гордост за постиженията на 
своите ученици, които не само усво-
яват полезни професии и работят по 
международни проекти, но и участ-
ват в самобитни фолклорни състави 
– кукерски, народни танци, свирят 
на музикални инструменти и пеят. 
Тя подари на училището ни уникал-

но издание на романа „Под игото“ 
на Иван Вазов, първата изработена 
значка по повод предстоящия 50-го-
дишен юбилей на гимназията, както 
и броеве от училищния им вестник. 
А за г-н Теодосиев каза: „Има и други 
добри физици в България, но Учите-
лят ги учи на нещо много по-важно – 
човечност и доброта“. 

Един друг добър и много енерги-
чен физик и химик, г-жа Лазарова, 
представи своя колега, като отбеля-
за причината да го наричат „Златен“. 
А тя е множеството златни (и други) 
медали от международни олимпиади 
по физика, спечелени от неговите уче-
ници, за които най-престижните уни-
верситети в света се състезават да ги 
канят като студенти, преподаватели, 
професори. Друга част от тях са учени 
и изобретатели със световнозначими 
открития, работещи в НАСА и ЦЕРН. 
Как от едно училище, в едно малко 
градче, в малка страна като България, 
години наред се създават толкова мно-
го забележителни откриватели и без-
прецедентно количество (и качество) 
златни медалисти? Отговорът даде 
самият Тео в изпълнена с примери и 
духовни наставления беседа.

И, както в Библията е казано „В на-
чалото бе Словото“, така и г-н Теодо-
сиев подчерта първостепенното значе-
ние на словото и отличното познаване 
на езика за успешната реализация на 
съвременните млади хора, голяма част, 
от които срещат затруднения в учили-
ще и като основен проблем признават 
„Не разбирам задачата!“. Следовател-
но, трябва да се развие словесно-по-

нятийният апарат. „Детето трябва, 
колкото се може по-рано да се научи да 
чете и до 9 клас да прочете 1000 книги. 
Следващият етап от образованието е 
овладяването на точните науки, защо-
то смъртноопасно е да си прост! Най-
скъпият продукт в бъдещето ще бъде 
доброто образование. По света в ско-
ро време ще има милиарди излишни 
хора. Как да станете можещи, успешни 
хора, а не излишни? Хората се раждат 
различни – и красивият, и грозният е 
ценен. Човек затова ходи на училище, 
за да научи какъв е неговият дар, с как-
во може да помогне на другите и на 
себе си. Всичко, което го има като зна-
ние в Интернет, е достъпно за всички. 
Следователно, за да сме ценни, трябва 
да предложим това, което го няма в 
Интернет. Не е само образованието. 
Важно е и възпитанието. Откъде за-
почва духовното богатство? Цивили-
зацията е място, където по-слабият 
може да преживее. Затова второто 
велико изобретение е религията, по-
неже учи човека на съвест, хората да 
не правят престъпления един срещу 
друг. Исус е направил най-великото 
откритие в историята на морала – на 
злото да се отвърне с добро, иначе чо-
вечеството ще се самоунищожи. Най-
великата добродетел е търпението, 
а най-големият грях – гордостта. 
Съвременният човек е загубил голя-
ма част от душата си, емоционално 
неграмотен е. Сегашните хора са от-
чуждени, те не знаят какво е любов“.

Мъдрите думи на Учителя Тео до-
коснаха сърцата и на ученици, и на 
учители, и на гости. Много въпроси 

Теодосий Теодосиев

Явлението Тео 
Златният физик на България 
в Златна Прага
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възникнаха – за ролята на учителя по 
отношение на преподавания предмет, за 
писаната оценка „Отличен 8“, за Бог и вя-
рата, за излишните хора, за консуматор-
ското общество, за хуманитаристиката, 
за разликата в обществата на Запад и на 
Изток, за личния му избор. На всички тях, 
г-н Теодосиев отговори търпеливо, инте-
лигентно, понякога с чувство за хумор, 
което не му липсва. Като извод от под-
несения морален урок прозвучаха думи-
те му: „Всяко дете заслужава да бъде до-
коснато от Господ, да получи това, което 
заслужава. Като малък мечтаех да стана 
велик поет и велик художник. Не станах, 
но намерих красив начин да покажа физи-
ката на децата. Всеки един от вас може да 
бъде богоизбран, ако избере да стане по-
мощник Творец“. И, снимайки се с всички 
желаещи деца и учители, отново напом-
няше за важността да познаваме не само 
науката, но и културата и изкуствата, да 
бъдем духовно богати и човечни.

А най-хубавото е, че по време на че-
тирите дни престой в Прага имахме въз-
можност да се убедим, че г-н Теодосиев 
е наистина това, за което говори пред 
публика. Скромен, благодарен за всичко, 
което видя, и твърдо убеден, че всяко дете 
има талант и трябва да бъде поощрява-
но, а не да му се всява страх от науките 
и знанието. Че хората трябва да си пома-
гат един другиму и да се обичат, въпреки 
различията. С огромен интерес разгледа 
Техническия музей, като отдели особено 
внимание на залите с часовници и астро-
номически уреди. В Народната галерия 
открихме, че е наистина познавач и цени-
тел на изкуството. Трогна го концертът с 
избрани произведения от класическата 
музика. А по улиците на Прага се радваше 
искрено на красотата на чешката столица, 
и... на няколко пъти спираше да разговаря 
с българи, които го разпознаваха и молеха 
за снимка с него и автограф.

Духовно извисен, енергичен и деен, 
г-н Теодосиев продължава да работи 
скромно, но упорито за преобразяване-
то на света, правейки това, което умее 
най-добре – да оставя в душите на уче-
ниците и хората, с които се среща неза-
бравим отпечатък и послание за най-ва-
жните неща: любов към ближния, вяра 
в доброто и надежда за бъдещето. Него-
вите слова са пропити с хуманните идеи 
на най-светлите умове и духовни водачи 
на човечеството. Затова за мен той е съ-
кровище и национално богатство! ◆

Отляво надясно: Атанас Карадечев, Теодосий Теодосиев, Катя Адърска, Мария Носикова

Мъдрите думи на Учителя Тео докоснаха сърцата на учениците

Теодосий Теодосиев и Милка Кралчева в разговор за духовното богатство
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