
ДО ЕДНА ПЕНСИОНЕРКА, КОЯТО  СЕ ОПЛАКВА ОТ МОДАТА 

 

 

Пишете, че Вие и Вашите три дъщери бихте могли спокойно да преживявате със 

скромната пенсия, която получавате като вдовица на висш офицер. Но „модата отнася 

всичко". Дъщерите Ви са отхвърлили Вашата блага власт и са се предали на суровата 

власт на модата. Напразно ги съветвате, обяснявате, молите - те си знаят своето: „Ти, 

мамо, не разбираш тези неща. Това е култура, просветеност, вкус. Няма само ние да 

бъдем изключение?" И всяка пролет и есен искат нови тоалети, по модата. А у дома - 

грижи и оскъдица. Къщата отдавна не е варосвана, мебелите са овехтели, съдовете - 

изпотрошени, постелките - същински дрипи. Трапезата ви е бедна. Ако се нахраните на 

обед, трябва да се лишите от вечеря. За всичко това пари няма, а за модни дрехи трябва 

да има. Уви! Модата и улицата са Ви лишили от родителски авторитет у дома. Питате: 

какво да правите? 

В Македония всички биха Ви казали: молете се Богу дъщерите Ви да придобият 

добър дух. Продължавайте да ги съветвате, но с молитва. Нека Ви се присмиват, Вие 

само говорете. Рано или късно истината ще поникне и ще даде плод. Бог чува и в свое 

време ще повтори Вашите поуки на дъщерите Ви, но с по-голяма строгост. И Библията, и 

нашият опит ни свидетелстват, че Бог рядко наказва нещо така строго, както 

непочитанието към родителите. 

Обяснете на Вашите дъщери, че модата в наше време не е изискване на културата, на 

просветеността или на изискания вкус, а единствено на търговията. Тези, които измислят 

модата и я натрапват на лековерния свят, мислят само за пари. За културата и 

просветеността те мислят не повече, отколкото жабата за звездите. Това са обикновени 

пазарни варвари, които се обогатяват по лукав начин. Те имат и свои агенти: дизайнери, 

художници и опитни познавачи на човешките страсти и слабости, които за пари измислят 

все нови и нови модели на женските дрехи. Опустошени духом в измислянето на нова 

мода, в наши дни те са започнали да натрапват на жените такова облекло, което погазва 

всяко разбиране за приличие и свян, както и нормалните здравословни съображения. Но 

какво ги интересуват моралът, човешкият характер, девическата свенливост, здравето на 

нацията или малките майчини пенсии? Пари и само пари! - това е мотивът и целта на 

тези търговци и на войската от техни агенти. 

Кажете на Вашите дъщери още, че тези архитърговци на мода представят своите 

нови измислици под името на културата, просветеността, красотата и естетиката, 

смеейки се вътрешно и мислейки само за пари. Тези велики слова, които в Европа някога 

се изговаряха с почит, за тях са обикновена търговска марка на продаваната стока, 

подобно на нарисуваната върху шишетата с отрова змия, на булдога върху грамофоните 

или на камилата върху опаковките чай. 

Някога европейските кралски дворове са били пример и образец в облеклото, при 

което определящи са били не парите, а точно онова, което от устата на Вашите дъщери 

звучи като кухо дрънчене, а именно: културата, просветеността, красотата и вкусът. Но 

днес за жалост и аристократичните кръгове са се покорили на тиранията на модата, която 

им натрапват пазарните търгаши. 



Онова някогашно изискано облекло все още може да се види у нашия честит народ, 

особено в Македония и Черна гора. Неотдавна в Цетине разговарях с една американка, 

преподавателка. Тя ми разказа как някакво женско дружество организирало среща с нея 

на чаша чай. Черногорките дошли на срещата облечени в своите прекрасни народни 

носии, а американката -в модерните си дрехи. „Аз - каза ми тя - неизразимо се срамувах 

от себе си; изглеждах като циганка между царици". 

Можете още да прочетете на Вашите дъщери заканата на пророк Исая към еврейските 

модаджийки - закана, която с течение на времето се сбъднала (Ис. 3:16-24). 

Мир Вам и здраве от Бога! 

 


