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Стойте на
пост и
бъдете
наблюдателни
Св. Йоан Шанхайски

4

Стойте на поста на духовната стража, защото не знаете кога Господ ще ви повика при
Себе Си. В земния си живот бъдете готови във всеки един момент да дадете отговор. Бъдете
внимателни врагът да не ви хване в мрежите си, да не ви измами, да не изпаднете в изкушение.
Следвайте винаги съвестта си, изпитвайте мислите си, намеренията си.
Някога имало цар, който имал нечестив син. Понеже вече не останала надежда, че той
ще се промени към по-добро, бащата осъдил сина си на смърт. Преди да го убие, му дал месец,
за да се подготви. Щом месецът изминал, бащата повикал сина си. За негова собствена изненада, видял, че младежът е видимо променен: лицето му било слабо и измъчено, а тялото му
изглеждало така, сякаш е било пострадало.
- Как е възможно да претърпиш такава промяна, сине мой? – попитал бащата.
- Отче и господарю мой, - отговорил синът - как да не се променя, когато всеки изминал
ден ме приближава до смъртта?
Добре, синко - казал царят. – Понеже виждам, че очевидно си се променил, ще те помилвам.
Трябва обаче да продължиш това бдително разположение на душата си до края на живота си.
- Татко, това е невъзможно! – възкликнал синът - Как ще мога да издържа безбройните
съблазни и изкушения?!
Тогава царят заповядал да донесат съд, пълен с масло, и казал на сина си:
- Вземи този съд и го носи по всички улици на града. След теб ще вървят двама войници
с остри мечове. Ако разлееш и само капка от маслото, ще ти отрежа главата.
Синът се подчинил. С леки, внимателни стъпки той вървял по улиците, а войниците го следва-
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ли; не разлял и капка. Когато се върнал в замъка, бащата го попитал:
- Сине мой, какво видя, докато се разхождаше из града? Днес е празник, сигурно си видял сергиите с всякакви дрънкулки, множество карети, хора, животни...
- Не забелязах нищо такова - отговорил синът. - Цялото ми внимание бе фокусирано
върху маслото в съда. Страхувах се да не разлея и капка и заради това да загубя живота си.
- Точно така, сине мой – зарадвал се царят. - Помни този урок до края на живота си.
Бъди толкова бдителен над душата си, колкото днес бе над съда с маслото. Отклонявай мислите си от онези неща, които скоро ще отминат, и ги задържай съсредоточени върху това, което
е вечно.
В живота си ще бъдеш следван не от въоръжени войници, но от смъртта, до която
всеки ден се приближаваме. Бъди много внимателен и пази душата си от всички разрушителни
изкушения!
Синът се подчинил на баща си и заживял щастливо.
„Бъдете бодри, стойте във вярата, бъдете мъжествени, бъдете крепки“ (1 Кор. 16:13).
Апостолът дава на християните този въжен съвет, за да насочат вниманието си към
опасността на този свят, призовава ги често да изследват сърцата си, защото без тази бдителност лесно може да се повреди чистотата, да угасне пламъкът на вярата и незабележимо да се
премине към страната на злото и безверието.
Също както основната ни грижа е да внимаваме за всичко, което може да бъде вредно,
както за физическото ни, така и духовната ни грижа трябва да бъде насочена върху всичко,
което може да навреди на духовния ни живот, вярата и спасението. Ето защо много внимателно преценявайте вътрешните си пориви: дали са те от Бога, или от духа на злото? Пазете се
от изкушенията на този свят и от светските хора; пазете се от скритите вътрешни изкушения,
които идват от духа на безразличието и безгрижието в молитвата, от охладняването на християнската любов.
Ако насочим вниманието си към ума си, ще забележим поток от мисли и идеи. Този поток е непрекъснат, залива ни навсякъде и по всяко време: у дома, в църквата, на работа, когато
четем, когато разговаряме. Обикновено това се нарича мислене, пише епископ Теофан Затворник, но всъщност това е нарушение на ума, разсейване, липса на концентрация и внимание.
Същото се случва и със сърцето. Случвало ли ви се е да наблюдавате как сърцето „живее“?
Забележете, дори за кратко, и вижте какво ще откриете. Случва се нещо неприятно и вие се
изнервяте; настъпва някакво нещастие и вие се самосъжалявате; виждате някого, когото не
харесвате, и враждебността се развива във вас; срещате един от своите ближни, който сега ви е
изпреварил в социалната сфера, и започвате да му завиждате; мислите за талантите, за способностите си и започвате да се гордеете... Всичко това е гнило: тщеславие, плътска похот, лакомия, мързел, злоба – една след друга тези страсти разрушават сърцето. И всичко това може да
премине през сърцето само за няколко минути. Поради тази причина един подвижник, който
бил изключително внимателен към себе си, е напълно прав, като казва, че „сърцето на човека
е изпълнено с отровни змии. Само сърцата на светиите са свободни от тези змии - страстите“.
Но такава свобода се постига само чрез дълъг и труден процес на себепознание, работа
върху себе си и бдителност към вътрешния живот, т.е. над душата. Бъдете внимателни! Внимавайте над душите си! Отклонете мислите си от онова, което скоро ще отмине, и ги насочете
към онова, което е вечно. Тук ще намерите щастието, което душата ви търси и за което жадува
сърцето ви.
Източник: pravmir.com
Превод: Ангел Карадаков
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Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
съдбините си ти поднови!
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„Проглас към Евангелието”
св. Константин - Кирил Философ

Слушайте, цял славянски народе,
слушайте Словото, що от Бога дойде,
Словото, що кърми душите човешки,
Слово, що укрепва сърца и умове,
Слово, подготвящо всички да познаят Бога.
...
Голи са без Книги всичките народи:
понеже без оръжие не могат
с врага на нашите души да се сразят,
те са готови за плена на мъки вечни.
А вие, народи, необичащи врага,
щом мислите да се сразите с него яко,
усърдно дверите на разума открийте,
оръжие приели здраво днес,
което Книгите господни изковават,
та главата на лукавия съвсем да смажат.
А тези букви който възприеме,
Христос Премъдростта изказва
и вашите души укрепва
с апостолите, с всичките пророци.
Говорещите тези словеса,
достойни ще са врага да убият.

7
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Тази пречестна уста се яви като някой серафим, прославяйки Бога, и чрез
нея ние познахме трисъставния Бог, по същина един, а по свойства и имена разделяем и еднакво прославян - вечно съществуващите Отец и Син,
и Свети Дух.
Затова, о, преблажени отче Кириле, аз облажавам твоите устни, от които
се изля духовна сладост за моите устни.
Облажавам твоя многогласен език, чрез който зарята на троичния безначален Бог, като изгря за моя народ, разпръсна греховния мрак.
Облажавам твоето тъй много светло лице, озарено от Светия Дух, чрез
което светлината на богопознанието изгря на моето лице, а многобожната заблуда бе изкоренена.
Облажавам твоите движени от Бога пръсти, чрез които се написа скритата за мнозина божия премъдрост и които разкриха тайните на богопознанието.
из от „Похвала за нашия блажен отец и славянски учител Кирил Философ от св.
Климент Охридски“.

9
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„Врани срещу сокол” – триезичната
ерес и св. Константин-Кирил Философ*
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Когато [Философът] беше във Венеция, насъбраха се срещу него епископи, попове и
черноризци, като врани срещу сокол, и повдигнаха триезичната ерес, като казваха: “Кажи ни,
човече, как ти измисляш сега книги за славяните и ги учиш? Досега никой друг не е изнамирал
[такива книги] – нито апостолите, нито римският папа, нито Григорий Богослов, нито Йероним, нито Августин. Ние знаем само три езика, на които подобава да се слави Бог с книги: еврейски, гръцки, латински.”
А философът им отговори: “Не пада ли от Бога дъжд еднакво за всички? Също и слънцето не грее ли на всички? Не дишаме ли всички еднакво въздух? Как вие не се срамувате, като
определяте само три езика, а искате всички други племена и народи да бъдат слепи и глухи?
Кажете ми: дали смятате Бога за безсилен, та да не може да даде това, или го смятате за завистлив, та не иска [да го даде]? Ние пък знаем много народи, които имат книги и въздават слава на
Бога всеки на своя език.
Известно е, че такива са арменците, персите, абазгите, иверите, сугдите, готите, аварите,
тирсите, хазарите, арабите, египтяните, сирийците и много други. Ако не искате да разберете
от тези [примери], то поне от Писанието познайте божията воля. Давид се провиква и казва:
“Възпейте Бога, цяла земьо, възпейте Господу песен нова.” И пак: “Възкликнете Господу, цяла
земьо; пейте, възвеселете се и възпейте.” И другаде: “Цялата земя да ти се поклони и да ти пее,
да пее на твоето име, вишний.” И пак: “Хвалете Господа, всички народи, прославяйте го, всички
люде”. И пак: “Всичко, що диша, да хвали Господа.” В евангелието пък е казано: “А на всички
ония, които го приеха, даде възможност да станат чеда божии.” И пак в същото евангелие: “И
не само за тях се моля, но и за ония, които по тяхното слово повярват в мене, та да бъдат всички едно – както ти, отче, в мене, така и аз в тебе.” Матей пък казва: “Даде ми се всяка власт на
небето и на земята; и тъй, идете и научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца
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и Сина и Светаго Духа и като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, аз съм
с вас през всички дни до свършека на света. Амин.”
Също и Марко: “Идете по целия свят и проповядвайте евангелието на всички твари;
който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. А повярвалите
ще ги придружават тия личби: с моето име ще изгонват бесове и ще заговорят на нови езици.”
А на вас, законоучителите, казва: “Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето затваряте
царството небесно пред човеците, защото нито вие влизате, нито пускате ония, които искат да
влязат в него.” И пак [казва]: “Горко вам, книжници, задето взехте ключовете на познанието;
сами не влязохте и на желаещите да влязат пречите.”
А към коринтяните апостол Павел казва: “Желая всички вие да говорите езици, а още
повече да пророчествувате; защото онзи, който пророчествува, е по-горен от оногова, който
говори езици, – освен ако ги тълкува, та църквата да получи поука. А сега, братя, ако дойда
при вас и заговоря на [непознати] езици, каква полза ще ви принеса, щом не ви говоря било с
откровение, било с познание, било с пророчество, било с поука? Също и бездушните предмети,
които издават звук – било пищялки, било гусли – ако не покажат различие в свирнята, как ще
се разбере това, което се тръби или се свири? Защото, ако тръбата издаваше неопределен глас,
кой ще се готви за битка?
Така и вие, ако изговаряте с езика си неразбрани думи, как ще се разбере това, което
говорите? Тогава ще говорите на вятъра. Толкова например различни думи има на света, и
нито една от тях не е без смисъл; ако аз не разбирам смисъла на думите, ще бъда чужденец за
говорещия, а и говорещият ще бъде за мене чужденец. Така и вие, бидейки ревнители към духовни [дарби] за поука на църквата, молете се да ги имате в изобилие. Затова, който говори на
[непознат] език, нека се моли [за дарба] да тълкува. Ако се моля на [непознат] език, духът ми
се моли, но умът ми остава безплоден. И тъй, какво? Ще се моля с дух, но ще се моля и с ум; ще
пея с дух, но ще пея и с ум. Ако благословиш [само] с дух, онзи, който е от простолюдието, как
ще каже “амин” на твоята молитва, щом не разбира какво говориш? Ти хвалиш Бога добре, но
другият не се поучава.
Благодаря на моя Бог, задето повече от всички ви говоря езици; но в църквата предпочитам да кажа пет думи разбрани, за да поуча другите, нежели хиляди думи на [непознат] език.
Братя, не бивайте деца по ум; бъдете младенци за злото, а по ум бъдете съвършени. В закона е
писано: “На чужди езици и с чужди уста ще говоря на тоя народ, но и тъй няма да ме послушат,
казва Господ.” Тъй че езиците са белег не за повярвалите, а за неповярвалите; а пък пророчеството не е за неповярвалите, а за повярвалите. Ако, прочее, се събере цялата църква заедно и
всички заговорят на непознати езици, и влезе някой непросветен или неповярвал, няма ли да
каже, че сте побъркани? Но ако всички [почнат да] пророчествуват и влезе някой непросветен
или неповярвал, тогава той се изобличава от всички и се осъжда от всички, тъй че тайните на
сърцето му излизат наяве, и той, като падне ничком, ще се поклони Богу и ще признае, че Бог
наистина е с вас. И тъй, какво [да се прави], братя? Когато се събирате и всеки от вас има или
псалом, или поучение, или откровение, или говорене на непознат език, или тълкуване, нека
всичко да бъде за назидание. Ако някой ще говори на [непознат] език, нека да говорят двама
или трима, и то подред, а друг да тълкува. Ако пък няма тълкувател, тогава те да мълчат в
църквата, а да говорят на себе си и на Бога.
Също и от пророчествуващите да говорят двама или трима, а другите да обсъждат. Ако
ли пък се яви откровение някому другиму, който седи, нека първият да млъкне. Така можете
един след друг всички да пророчествувате, та всички да имате утеха. И пророческите духове
се подчиняват на пророчествуващите; защото Бог не е Бог на безредието, а на мира. Така е във
всички църкви между светиите. Жените ви да мълчат в църквите; на тях не им е позволено да
говорят, а да се подчиняват, както казва и законът. Ако искат да научат нещо, да запитат мъже-
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те си вкъщи; защото е срамотно жена да говори в църква. Нима от вас излезе словото божие?
Или само до вас достигна?
Ако някой се мисли, че е пророк или изпълнен с дух, нека да разбере, че това, което ви
пиша, са Господни заповеди. А който не разбира, нека не разбира. И тъй, братя, показвайте
ревност към пророчествуване, но не забравяйте да се говорят и езици. Нека всичко да става с
приличие и ред.” И пак казва: “И всеки език да изповяда, че Иисус Христос е” Господ, за слава
на Бога Отца, амин!”
С тези думи и с други по-силни ги посрами, остави ги и си отиде.
Из „Пространно житие на Константин-Кирил Философ”
*Заглавието е на редактора
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Съвършената
азбука
проф. д.ф.н. Анна-Мария Тотоманова
Повече от два века първата славянска азбука – глаголицата, предизвиква интереса на изследователите на славянската и индоевропейската старина. И причина за това са не само екзотичните
начертания на нейните букви, но и фактът, че тази азбука и написаните с нея ръкописи от ІХ–Хв.
са основният извор за реконструкцията на старинното славянско наречие, послужило за основа на
Кирило-Методиевия език. Немаловажно е и обстоятелството, че глаголицата е резултат от уникален
творчески акт, останал в историческата памет на народа ни. Нещо, с което българите са се гордеели
още тогава според свидетелството на Черноризец Храбър:
„Ако запиташ гръцките книжовници, като речеш: „Кой ви е създал буквите и превел книгите,
или в кое време?“, то рядко измежду тях знаят. Обаче ако запиташ славянските азбукарчета, като речеш: „Кой ви е създал азбуката или превел книгите?“, всички знаят и в отговор ще рекат: „Св. Константин Философ, наречен Кирил, той ни създаде азбуката и преведе книгите и брат му Методий.“ И ако
попиташ в кое време, то всички знаят и ще рекат, че през времето на гръцкия цар Михаил и на Бориса
българския княз, и на Растица моравския княз, и на Коцел блатенския княз, в годината 6363 от създаването на света.”
Светостта на първото славянско писмо, която е била несъмнена за съвременниците и следовниците на Светите братя, е третата причина за нестихващия интерес към него. Защото те създават
книжовен език, на който да се проповядва и тълкува Божието слово. Подценяването на основната
функция на Кирило-Методиевия език като Lingua sacra доведе в миналото до редица спорове за това
как да го наричаме – старославянски, староцърковнославянски или старобългарски. И това стана възможно само защото господстващата социалистическа и материалистическа философия на предишния
режим смяташе за обиден факта, че средновековните руси, сърби и румънци са възприели като свой
църковен и книжовен език едно чуждо наречие, без да разбира, че именно светостта на този език, като
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език на Бога и като език, създаден от свети мъже, е позволила неговото разпространение и развитие
сред православните славяни и техните близки съседи власите и молдавците. Парадоксалното обаче е,
че именно тази наднационална (интернационална) функция на Кирило-Методиевия език беше повод
за гордост за социалистическите ни управници.
Възгледите на научната общност за глаголицата през тези повече от двеста години се влияеха
не толкова от господстващата идеология, а от научната парадигма, в която попадаше славистиката и
българистиката като част от общото и индоевропейското езикознание.
Старобългарските глаголически паметници стават научен факт в началото на ХІХ в. и интересът към тях нараства с развитието и утвърждаването на западноевропейския позитивизъм и възникването на сравнително-историческия метод и историческото познание за индоевропейските езици.
Безспорен принос за това имат т.нар. Junggrammatiker (младограматиците). Първите сериозни системни изследвания на глаголицата и на Кирило-Методиевия език като част от европейското културно-историческо и лингвистично наследство се движат в рамките на тази научна парадигма. Така благодарение на постиженията на позитивистичния сравнително-исторически подход към езика – изследване
на паметници и на диалекти – в края на ХІХ в. окончателно е разрешен въпросът за народностната
основа на Кирило-Методиевия език, а по-късно се натрупва огромен материал за структурата – фонетична и морфологична - на старобългарския език. Що се отнася до произхода на глаголическите знаци,
на границата на двете столетия особено популярна става хипотезата на Тейлър–Ягич, която извежда
основните начертания на глаголическите букви от гръцкия минускул и която по-нататък намира редица последователи. Доскоро учените търсеха изворите на глаголицата или на отделни нейни букви
и в различни източни азбуки, като еврейската, коптската, самаританската, арабската, сирийската и
др., без особено да държат сметка за това дали по времето на св. Константин тези азбуки все още са
се употребявали и дали самият той е имал възможност да се запознае с тях. По-късно хипотезата за
византийското влияние върху глаголицата се видоизменя и се стига до идеята за влиянието на гръцкото Schriftdenken (графично мислене) при обяснението на буквените начертания в първата славянска
азбука.(1) През този период водещ за учените е по-скоро проблемът за отношението на глаголицата
към заменилата я по-късно кирилица, и до голяма степен окончателно се решава въпросът за първенството на глаголическите букви като дело на св. Константин-Кирил. При това проблемът за буквения
състав на глаголицата, както и за звуковата стойност на редица глаголически букви в най-ранните
глаголически паметници все още не е решен. Нека само си припомним т.нар. пѣ проблем, който засяга звуковата стойност на глаголическия герв, и рядката, но засвидетелствана в абецедарите дублетна
на поко графема пѣ, която по-късно е изместена от знака за поко (2). Или дългите спорове относно
фонетичната стойност на знаците за носови гласни в глаголицата, които бяха разрешени едва през
осемдесетте години на ХХ в. благодарение на добрите хрумвания на княз Николай Трубецкой (3) и на
приносите на такива български учени като Иван Добрев и на Боряна Велчева (4). Или пък полемиката
имало ли е в глаголицата знак Т с висока мачта, подобен на кирилския знак и за какво е служел той,
която затихна след една статия на И. Добрев (5).
Появата на структурализма и на други модерни лингвистични течения през втората половина
на ХХ в. допринесе до голяма степен за разрешаването на редица въпроси, свързани със звуковата
стойност на глаголическите букви, и подготви почвата за изучаването на глаголицата като самостоятелна семиотична система (6), в която начертанията на буквите зависят:
1. От фонетичните признаци, които изразяват.
2. От мястото си в буквения ред на глаголицата и от някои специфични употреби при изписването на
Nomina sacra и други важни термини.
И тук не мога да не спомена името на своя учител – непрежалимия за всички нас доц. Петър
Илчев, в чиито трудове този подход разцъфтя и даде повече от обилен плод.(7) Неговите разработки
по глаголическа палеография допринесоха изключително много за изясняването на дуктуса на глаголическата буква през ранните етапи от използването на глаголицата по нашите земи и до описанието
и определянето на основните структурни елементи на графемите – чертиците, петлиците и корпусите.
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Той ни научи, че буквите на сходните звукове имат сходни начертания, като ни посочи еднаквата графична схема на знаците за о и е, и връзката на тези букви със знаците за носови гласни, сходството на
о и, на о и знаците за двата ера и на еровете и знаците за ери, общата графична схема на веларите к, г, х,
антените на ж, които излизат от тялото на знака за д, като спомен за африкатния произход на този славянски звук и т.н. В публикациите му намери потвърждение и една моя догадка, която тогава не смеех
да изрека на глас, че огледалността на знаците за и с в глаголицата се дължина на факта, че заедно тези
две букви образуват свещената абревиатура на името на нашия Господ Исус Христос. (8) С огромно
съжаление обаче трябва да отбележа, че неговият цялостен труд върху глаголицата като автономна
знакова система така и не видя бял свят. Отломки от него обаче могат да се видят в Кирило-методиевската енциклопедия в статиите за глаголическите букви и естествено в обобщаващата му статия за
глаголицата.
Въпреки изключително оригиналните си хрумвания и широтата на своя кръгозор П. Илчев остана в
плен на модернистичната и материалистична научна парадигма на втората половина на двайсети век.
Спомням си как по време на лекции, а по-късно и в частни разговори, той пламенно доказваше, че св.
Кирил е бил блестящ фонетик и фонолог, предтеча на модерното езикознание на ХХ в., изпреварил
времето си с повече от хилядолетие.
В рамките на същата парадигма се движат и диренията на Евгени Верещагин, който предлага
геометрична хипотеза за произхода на глаголицата и постулира основните елементи на глаголическите
начертания (без кръга и триъгълника, които имат символно значение), като зигон (ярем) и периферейя (окръжност, но и квадрат, който от топологическа гледна точка е тъждествен на кръга). Според
руския изследовател повечето глаголически букви могат да се обяснят като преобразувания на основната фигура в духа на Евклидовата геометрия, с която славянският първоучител като ученик на Лъв
Математик със сигурност е бил запознат. (9)
Падането на Берлинската стена и крахът на социалистическата идеология позволиха на учените
да се насочат към други трактовки за произхода на глаголицата като свещено писмо на новооглашените славяни и да дирят връзка между графичния облик на буквите и Православието. Всъщност още
от осемдесетте години на миналия век догадката на Г. Чернохвостов, че основните структурни елементи на глаголицата – кръгът, триъгълникът и кръстът, с които започва азбуката, гръцката алфа, еврейският алеф, съвпадат с основните християнски символи, започна да се споделя от повечето слависти.
Относително по-късно се появиха разработките на Людмила Карпенко, Франс Винке и Лидия Савелиева (10), които възстановяват глаголическия буквен ред и тълкуват имената на буквите, изхождайки от
постиженията на руското боготърсаческо богословие от началото на ХХ в., силно повлияно от западния позитивизъм. За Борис Успенски няма съмнение, че славянската азбука е построена идеографски
и представлява идеографски израз на Светото писание. (11)
Иван Добрев (12) на свой ред разглежда глаголицата като свещено християнско писмо, вдъхновено от Бога, който е избрал за свое оръдие един от най-начетените и надарени люде на Византия
Константин-Кирил Философ, но поставя въпроса за произхода на тази азбука в един много по-широк
културно-исторически контекст, като вижда в кръга, триъгълника и кръста основни тринитарни и
квартернерни символи, познати на човечеството още от времето на Великата майка прародителка и
срещащи се в редица древни култури на Европа, Азия и Америка, оцелели и до днес в мотивите на
българската шевица като варианти на т.нар. елбетица. Той свързва тези знаци и неясните имена на
глаголическите букви от края на азбуката с някакво общочовешко праисторическо знание, зародило
се в зората на човешкия разум и в началото на човешкия език, когато подобието на звуковия облик
е означавало и подобие в смисъла. В анализа си Добрев се опира и на постиженията на пораждащия
шрифтов модел, разработен от художника Васил Йончев (13). В хода на тези свои разсъждения И. Добрев възкресява хипотезата за единния процес на глотогенеза на Николай Я. Мар (14), и използвайки
неговата методика, прави блестящи анализи на някои от преводите и произведенията на славянския
първоучител и неговите ученици. За пример ще посоча само обяснението, че огледалността на буквите
и с в глаголицата, за която споменах по-горе, не идва само от факта, че с тях се изписва името на нашия Господ под титла, а и защото те бележат както началото на Стария завет и спр ьв а сътвори богъ
небо и земли така и началото на Новия завет искони бѣ слово, и защото на древните знакови системи,
както и на древия език, е присъща тавтологичността и футуристичното (дадаистично повторение).
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Целта ми не е да запозная читателите с множеството блестящи находки на българския изследовател, но
най-горещо препоръчвам на всички да прочетат внимателно и с уважение тази забележителна и също
боговдъхновена книга. И понеже не бих могла да го кажа по-добре, ще цитирам самия автор: „Глаголицата е рожба на най-възвишена християнска проникновеност в Божественото. Тя е изява на световния
духовен опит, чиито начала са в предисторическите глъбини. Св. Константин Философ е усвоил огромно културно достояние, постигайки необикновено равнище на личностно развитие“. И така повеч
е от 200 години след откриването на глаголицата като културно-исторически феномен съвременната
наука стига до нещо, което не е будело никакво съмнение у съвременниците и следовниците на нашия
първоучител: „А славянските книги сам св. Константин, наречен Кирил, ги преведе и буквите създаде
за малко години: онези мнозина, 7 души, и за много години създадоха техните букви, а 70 — превода.
Затова славянските букви са по-свети и по за почит, защото свят мъж ги е създал, а гръцките — елини
езичници”.
1 Подробна библиография на изследванията за произхода на глаголицата до 1985 г. вж. у Илчев, Петър. Глаголица. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. София, 1985, Т. 1, с. 508–509. 37
2 По този въпрос вж. Дурново, Николай Н. Мысли и предположения о происхождении старославянского
языка и славянских алфавитов. – В: Byzantinoslavica, 1929, No 1, с. 48–85; Trubetzkoy, Nikolay S. Das „Münchener
Slavishe Abecedarium“. – В: Byzantinoslavica, 1930, No 2, с. 29–31; Durnovo, Nikolaj. Das Münchener Abecedarium. –
В: Byzantinoslavica, 1930, No 2, с. 32–41; Велчева, Боряна. Въпросът за ⱋв глаголическата азбука. – В: Известия на
института за български език, 1973, кн. 22, с. 105–124;
3 Trubetzkoy, Nikolay. Altkirchenslavische Grammatik. Wien, 1954.
4 Добрев, Иван. В защита на глаголическите писмена. – В: Български език, 1969, No 3, с. 241–246; Велчева, Боряна. Праславянски и старобългарски фонологически изменения. София, 1980.
5 Добрев, Иван. Знакът Т в глаголическите текстове. – В: Език и литература, 1980, No 2, с. 40–43.
6 Идеята е изказана за пръв път от финландския славист Георги (Юри) Чернохвостов в неговата магистърска
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писмо, връзки помежду им, разпространение. Въпросът за техния произход. – В: Старобългарска граматика.
София, 1993, с. 41–52; Енциклопедични статии на Петър Илчев, публикувани в „Кирило-Методиевска енциклопедия“,
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Этно–и глоттогония Восточной Европы, 1935).
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Константин-Кирил – денница на
славянския род*
Проф. д.ф.н. Донка Петканова
Още в началото на своята дейност във Великоморавия светите братя Кирил и Методий се сблъскват с интересите на немското духовенство, на което те отнемат духовната власт. Целейки понемчването на западните славяни, латинските духовници не могат
да се помирят с разпространението на славянската писменост. Освен това появата на новите книги влиза в противоречие с техните
понятия и с традициите в Европа. Векове тук се слуша латинска реч
и ето, изведнъж в училищата и църквите на моравяните се втурва
един дотогава некнижен, варварски език — езикът на славянското
простолюдие. Кой е този човек, който си е позволил да създаде книги на славяните? Как е дръзнал да
стори това? Западният латински свят е смутен. Той не може да приеме славянските книги. Те развалят
реда в Европа; те позволяват на славяните да вървят по нови, свои пътища. Срещу Солунските братя
се надига буря.
Немското латинско духовенство се сплотява за борба срещу тях и тяхното дело. Издига се една
консервативна и антидемократична теория, чиято цел е да попречи на разпространението на славянската писменост и утвърждаването на славянското богослужение. Обявяват се за „свещени” три езика,
които имат право на книжовен живот. Само на три, осветени от Бога езици, следва да се пишат книги
и да се извършва богослужение; другите езици нямат тези права. Немските духовници говорели така:
„По този начин [т. е. на славянски] не се слави Бог. Ако това беше угодно Богу, Той не би ли могъл да
направи така, щото още от начало и славяните да славят Бога, пишейки с букви своите беседи? А пък
Той е избрал само три езика, чрез които трябва да се слави Бог — еврейския, латинския и гръцкия.”
Идеята за свещения характер на трите езика всъщност отразява фактическото положение в
Европа през IX в. Тази идея не е нова. Тя се появява още през IV в., но окончателно се оформя през VI
в. От известния книжовник Исидор Севилски (570—636) бива ясно формулирана: „Три са свещените
езици: еврейски, гръцки и латински, които най-много блестят по цялата земя. На тези три езика Пилат
е заповядал да бъде надписът на Господния кръст”.
През следващите векове триезичната теория се шири в сферата на Римската църква и в пределите на Източната. Както показа К. Куев, на богослужението на собствен език през Средновековието
се гледа като на еретическо деяние. Това е така, защото тъкмо някои народностни църкви (готската,
коптската и др.) са еретически. Някои народи (сирийци, грузинци, арменци) използват своя език в
богослужението, но през IX—Х в. отношението на Цариградската патриаршия към тях е отрицателно.
Официалният език на източното християнство е гръцкият, цяла Западна Европа възприема латинския, а еврейският език се почита като език на Стария завет. В района на Римската църква триезичието
пуска най-дълбоки корени. Родните езици на западноевропейските народи са само говорими езици, а
латинският език става език на Църквата, на дипломацията, на науката и литературата. Затова появата
на славянската книга и богослужение във Великоморавия иде като някакво странно изключение, като
пробив в традицията, който е равен на революция. Но не само установената традиция е причина за
горещата защита на триезичната доктрина от страна на немското духовенство. Преди всичко борбата
се диктува от неговите интереси. Славянското богослужение и книжнина влизат в противоречие с
властническите му стремежи. Под знака на волята Божия и под защитата на установения ред латинското немско духовенство иска да наложи своето господство над западните славяни и да не допусне в
църквите и училищата славянски проповедници и учители.
Константин назовава привържениците на учението за трите свещени езика „триезичници” и
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„пилатовци”, тъй като Пилат според Евангелието наредил над кръста Христов да бъде написано на
еврейски, гръцки и латински: „Исус, цар юдейски” (...) такъв надпис е бил поставен само защото тези
три езика били на времето официални в Палестина — тогава част от Римската империя. По повод на
надписа обаче впоследствие се създава една догма, която владее умовете векове. Тя допада особено
много на онези, които отстояват собствената си духовна и политическа власт.
Константин се подготвя да даде достоен отпор на триезичниците. Убеден в правотата на своето
дело и неговото голямо значение за славяните (…), той се изправя смело срещу враговете на славянската писменост. В спора проявява остър ум и знания. Според житиеписеца Константин сразява противниците си „със своя словесен огън”. Повече подробности за този начален сблъсък с триезичниците
обаче паметниците не дават.
Според житието на Методий двамата братя прекарват във Великоморавия три години; според
житието на Кирил — 40 месеца, което прави три години и четири месеца. В тези числа не бива да търсим „абсолютна” точност, но истината е нейде наблизо. Методиевият житиеписец съобщава още, че
след като обучават ученици, братята „се завърнаха от Моравия”. Оттук се разбира, че те са се запътили
за Цариград, откъдето са тръгнали. Според Кириловото житие Философът „отиде да освети учениците
си” — къде, не се казва. Освещаване на ученици, т. е. ръкополагането им в духовни санове, при всички
случаи е било необходимо, тъй като никой от двамата братя не е имал епископски сан, следователно
не е имал и право да ръкополага свещеници. А славянската писменост в Моравия не би могла да се
задържи и да се развива успешно без лица със законни права за богослужение.
На връщане Кирил и Методий се отбиват в Панония, в столицата на Коцел Мошапурц (на немски Mosburg), което ще рече Блатоград. Затова и княжеството на Коцел се нарича още Блатненско
княжество. Най-вероятно това посещение не е случайно, а става по покана на Коцел. Както показва унгарският славист И. Тот, през годините 840—867 Панония се намира под духовната власт на Залцбург
и през това време там цъфти „добре организиран църковен живот”, но ръководен от немското духовенство. Без да скъсва добрите си отношения със Залцбург, Коцел по примера на Ростислав привлича
в княжеството си Кирил и Методий с надеждата с тяхна помощ да постигне известна самостоятелност.
Според житието на Константин Коцел „пожелал силно да изучи славянските книги”, той удостоява
славянските учители с големи почести и им поверява 50 ученици. Обучението на ученици за една нова,
непозната азбука, а заедно с това и изучаването на източното богослужение е траяло вероятно около
година (…) „А Философът, проповядвайки евангелското слово без награда, не взе нито от Ростислава,
нито от Коцела ни злато, ни сребро, ни друго нещо, ала само от Двамата измоли 900 души пленници
и ги освободи.” По същия начин завършва и Хазарската мисия. Философът не приема поднесените
му дарове, а измолва гръцки пленници (...) Поднасянето на дарове и освобождаването на пленници
говори за официално, дружелюбно и окончателно приключване на мисията, която е имала както просветен, така и политически характер. Кирил и Методий са напускали западнославянските земи, без
да са имали намерение да се връщат отново в тях. Като славянски учители те са изпълнили основната
задача, с която заминали за Моравия — сложили начало на славянско богослужение, обучили многобройни ученици в четмо, писмо и църковно пеене; оставало е само да се ръкоположат духовни лица,
които да продължат тяхното дело. (...)
Действително ли се завръщат Кирил и Методий в Константинопол? Житиеписецът не съобщава това, а веднага след раздялата с Коцел разказва за дейността на Константин във Венеция. Защо
двамата братя променят посоката на своя път, узнаваме от други извори. Според Италианската легенда „Когато преславният папа Николай научил за тези неща [т. е. за създаването на славянска азбука
и богослужебни книги], зарадвал се твърде много на това, което му било разказано. Той предал да ги
поканят [Кирил и Методий] с папски писма да дойдат при него. Когато получили това съобщение, те се
зарадвали твърде много, благодарейки на бога, че били толкова много зачетени и удостоени с покана
от апостолската катедра. Веднага тръгнали и взели някои от учениците си...”. В житието на Методий се
казва същото, но съвсем накратко: „Като узна пък за такива мъже, папа Николай изпрати за тях, понеже желаеше да ги види ...”
Двамата братя незабавно се отправят на път. За тях е било ясно, че от разговора с папата много
е зависела съдбата на славянската писменост сред западните славяни. Константин е схващал добре, че
за да могат неговите ученици по-успешно да работят в славянските земи, книгите им трябва да бъдат
18

Светодавец брой 5/2020

Старобългарска книжнина

признати и от Римската църква, а учениците да получат от нея законни духовни санове. Той взема
със себе си мощите на св. Климент, открити в Таврическия полуостров, които според Италианската
легенда носел със себе си в Моравия. Константин възнамерява да ги подари на папата и с това да го
предразположи и осигури успеха на своето дело. (...) Съществувала е голяма църква в Рим, построена в
чест на св. Климент Римски. Връщането на мощите на светеца в неговия град, в неговия храм, се смята
за голяма придобивка. От страна на Константин занасянето на Климентовите мощи в Рим е един добре
обмислен ход с дипломатически съображения.
Н
а път за Рим Кирил и Методий се отбиват във Венеция. Там се е състоял събор, на който се
поставя и въпросът за разпространението на славянската писменост в Европа. Очевидно след споровете с Константин в Моравия немските католишки духовници продължават упорито да поддържат
триезичната теория. Те подлагат на дискусия въпроса за славянските книги с надеждата да се забрани
тяхното разпространение.
По време на събора немски триезичници —„епископи, попове и черноризци налетяха на Философа като врани на сокол и подигнаха триезичната ерес ...’’. С тези думи авторът на житието подчертава
колко многобройни и ожесточени са враговете на Константин. Те подлагат на съмнение светостта на
славянските книги и отричат тяхното право на живот. (...) С много цитати от апостолските книги и от
Псалтира, почитани еднакво от Западната и от Източната църква, Константин показва, че никъде Бог
не е пожелал да го славят само на три езика. С подбраните от него цитати той по недвусмислен начин
внушава извода: славяните не само могат, но и трябва да пишат книги на своя език, така повелява Бог.
Особено Константин подчертава значението на родното слово за общуване, между проповедник и
народ и за опознаване на истината: „Ако не позная значението на думите, ще бъда чужденец за този,
който ми говори, и този, който говори, за мене ще бъде чужденец. Ако се моля на непознат език, духът
ми се моли, а умът ми остава безплоден.”
Триезичниците са принудени да отстъпят. Те не могат да признаят Бога за безсилен, нито за
завистлив; не могат да се отрекат от думите на най-прославения на запад апостол Павел, нито пък до
отхвърлят историческите факти. Горд от горещата защита на славянския учител, неговият житиеписец
отбелязва: „С тези думи и с още много други Философът ги посрами, остави ги и си замина”.
Така Константин удържа във Венеция нова победа. (...) Очертава се културен деец, който (...)
има съзнанието, че върши голямо и значително дело — то ще дигне булото на безпросветността и ще
разкрие на славянството невиждани простори. Идеите на Кирил са светъл лъч през Средновековието,
който разсейва тъмата на консерватизма и осветява пътя на народите. В тази жар, с която Константин
брани славяните, проличава неговата дълбока симпатия към тях, неговата духовна връзка с тях. (...)
Това е вторият важен етап в борбата за славянска писменост. Срещу една реакционна теория,
която слага прегради в развитието на народите, Константин издига нова — демократична, човечна
идея за правото на всеки да създава култура на свой език. Няма малки и големи народи, няма богоизбрани и богоненавистни, всички са равни пред Бога: те могат да пишат, четат и слушат словото Божие
на роден език и никой не бива да им пречи в това.
Междувременно папа Николай умира. На 14 декември, 867 г. е избран нов папа — Адриан II.
Той потвърждава поканата на своя предшественик, затова Константин продължава от Венеция за Рим.
„Вечният град” става арена на неговия триумф и негово вечно покоище.
*откъс със съкращения

19

Светодавец брой 5/2020

Старобългарска книжнина

България - негаснещо огнище на
християнска и славянска просвета и
книжовност
След поетичните, емоционални и боговдъхновени похвални слова на св. Климент Охридски (+ 916 г.)
за „светите и преславни учители на славянския род блажения Кирил и панонския архиепископ Методий, които му създадоха писмото и преведоха Новия и Вехтия завет на езика му“, едва ли някой автор,
вече единадесет века оттогава, е в състояние да напише нещо по-силно, по-точно и по-искрено в изразената почит и благодарност за тях и за тяхното дело.
И ако през тези векове мнозина като мен са се опитвали да сторят това, те винаги са имали илюзията,
че все пак отдалечеността на хората и събитията във времето и постиженията на науката дават по-добра възможност за точна и реална преценка. Без да имам претенциите на първооткривател на нови
факти и истини в науката, ще се опитам да разгледам и представя Кирило-Методиевото дело в светлината на най-новите постижения на славистиката и историческото изворознание.
В историята на Европа по време на „Великото преселение на народите“ (IV-VII в.), пък и подир него,
се вплитат множество племена и народи. Много от тях оцеляха и създадоха свои държави, народности
и култури. Повечето (хуни, авари, печенеги, узи, кумани и др.) само оставиха имената си в хрониките.
Оцеляха онези, които успяха да се приобщят към християнството и свързаната с него духовна култура
(литература, изкуство, образованост), т.е. към нормите на тогавашния европейски универсализъм.
Сред всички негови компоненти сякаш най-голяма значимост имаше писмената култура, книжовността. Едва ли случайно в своя поетичен „Проглас към евангелието“ св. Константин-Кирил Философ
почти афористично е написал:
„Голи са без книги всички народи,
не можейки да се борят без оръжие
с противника на нашите души,
и готови са за плена на вечната мъка.“
Историята на съдбоносния и плодоносен девети век показа и друга особеност: невинаги опитите за
създаване на литература на говорим език извън съществуващата на гръцки и латински можеха да
бъдат успешни. В Западна Европа интересен е опитът на крал Алфред Велики (870-901), съвременник
на нашия княз Борис I Михаил (852-889; + 907), да положи в Англия основите на англо-саксонската
литература чрез преводи на Светите книги и други съчинения на един говорим език. Тази книжнина,
писана на модифициран латински алфабет, била исторически, териториално и етносно ограничена; тя
не могла да се развие и да оцелее.
Пред историческата и филологическата наука винаги е стоял един неизменен въпрос: Кога и за кого
светите братя Кирил и Методий създадоха славянската писменост и книжнина? През 855 или през 863
година? За своите кръвни събратя българските славяни, или във връзка с мисията си във Великоморавия?
Нека напуснем дебрите на този сложен и невинаги коректно воден научен спор.
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България през последната четвърт на IX век бе онази славянска страна, където Кирило-Методиевото
дело можеше да има най-благоприятна почва. Дълго преди появата на създадената от двамата първопросветители славянска писменост и книжнина тук са били правени опити за изнамиране на нови
писмени знаци или за пригаждане и използване на гръцката и латинската азбука.
Етапите в развитието на тази предкирилово-методиевска писмена култура са отразени в „Сказание за
буквите“ на старобългарския книжовник от втората половина на IX в. Черноризец Храбър:
„Прочее, преди славяните нямаха книги, но, бидейки езичници, четяха и тълкуваха с черти и резки.
Когато се покръстиха, бяха принудени да пишат славянската реч с римски и гръцки букви, без устроение. И така беше много години.“
„Чертите и резките“ – това са многобройните загадъчни знаци от прабългарското рунно писмо, които
се откриват издълбани или врязани върху каменни блокове, тухли, керемиди и други в старобългарски селища в един широк географски ареал – от Бесарабия до Халкидика и от Черно море до Долна Панония. Техен сполучлив каталог направи нашата археоложка Людмила Дончева в публикуваната през
1980 г. книга „Знаци върху археологически паметници от средновековна България (VI-X в.)“.
Като се започне от началото на VIII в. (от надписите към релефа на Мадарския конник, печатите на хан
Тервел и др.), дълго време в канцеларията на Българското ханство широко употребявани са гръцката
азбука и писменост. Повече от 100 са издадените от покойния проф. В. Бешевлиев „Първобългарски
надписи на гръцки език“; три от тях са на прабългарски език, но с гръцки букви. Три фрагментарни
надписа на латински език от периода 866-870 г. (времето на пребиваването на латинското духовенство
в България) документират употребата на „римските букви“.
Наложилата се в езическа България традиция на употреба на гръцкия език и писменост може да бъде
характеризирана като мост за прехода й от варварство към цивилизация, основа за преминаване от
лапидарна към книжовна писмена култура. Усвояването и широката употреба на гръцкото унциално (главно) писмо осмислили на българска почва бъдната славянска графическа система, която била
близка по начертание както до „римските“, така и до „гръцките“ букви.
Смъртта на св. Методий (6 април 885 г.) белязала трагичния край на Великоморавската мисия на славянската писменост и книжнина и началото на Българската й мисия, непредвидена от византийската
дипломация, но съществуваща като възможност в концепцията на дълбокомъдрия константинополски патриарх Фотий за налагане на византийското църковно и духовно влияние. Климентовият житиеписец Псевдо-Теофилакт (XI в.) разказва, че част от оцелелите ученици на Кирил и Методий от
Великоморавия се отправили към българските предели: „А Христовите изповедници, като знаели, че
Господ заповядва на пъдените от един град да бягат в друг, закопнели за България, започнали да мислят за България и се надявали, че България ще им даде покой“.
Пристигайки в Белград, те били приети от боритаркана – българския управител на този град, и „той
разбрал, че тези мъже са велики и близки до Бога, и решил, че трябва да изпрати чужденците при владетеля на България Борис…, понеже знаел, че той отдавна жадува за такива мъже, каквито търсел.“
Огромна, мащабна и всестранна била дейността на българския първоучител св. Климент Охридски в
Македония. Тук, в „третия дял на Българското царство“, той проповядвал, учителствал, наставлявал,
обучавал, лекувал и разнасял Божието слово на говоримия от българското население език, учел го да
се черкува и да въздава молитвите си към бога на своя език. Според неговия житиеписец за кратко
време той се превърнал чрез съставяните и произнасяни от него в църквата „прости и ясни слова“ за
всички религиозни празници, „понятни и за най-простия българин“, в „нов апостол Павел за новите
коринтяни – българите“.
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В краткото Климентово житие охридският архиепископ Димитър Хоматиян (XIII в.) е отбелязал следното: „Измислил и други форми на буквите за по-голяма яснота от ония, които изнамерил мъдрият
Кирил“. Създадената от св. Константин-Кирил Философ глаголическа графическа система, подобна на
коптската, арменската и грузинската, не само била трудна за писане, тя не била в духа на европейския
алфавитен универсализъм, съдържащ се в гръцкото и латинското писмо. Освен това в тогавашна България употребата на гръцкото унциално писмо е било с традиции и е било разбираемо.
Реформата на св. Климент Охридски чрез въвеждането на кирилицата била с изключителна важност и
твърде бързо се наложила. Така че тази азбука, на която сега пишат стотици милиони хора на Земята,
има за своя родина България, а за свой създател – св. Климент Охридски.
Археологическите и художествени паметници в Охрид и околността, Брегалница и Струмица, открити
и публикувани от македонските учени Д. Коцо, Бл. Алексова и Цв. Грозданов през последните години,
опредметяват представите ни за тези свети места за всеки един българин, свързани с началото на българската книжовност.
Още по-интензивна е била просветната и книжовна дейност, разгърнала се под ръководството на св.
Наум, наречен „мизийски светилник“ от един от неговите житиеписци, в източните български предели – в Плиска, Велики Преслав, манастирите край с.Равна, Варненско, с.Черноглавци, Шуменско, скалните обители край с.Мурфатлар (Северна Добруджа) и др. Многобройните глаголически и кирилски
надписи, открити тук благодарение на усилията на нашите археолози Вера Иванова-Мавродинова, Ст.
Ваклинов, К. Попконстантинов, Т. Томов, П. Георгиев и др., са най-старото и автентично свидетелство
за развитието на славянската писмена култура и книжовност, за еволюцията от глаголическа към кирилска графическа система и за процеса на усъвършенстване на последната.
В средновековна Европа през втората половина на IX в. България на княз Борис I Михаил бе онази
страна, в която не само бе съхранена традицията на славянската писменост и книжнина, положена от
светите братя Кирил и Методий, но и бяха създадени условия за нейното развитие и перспективи. С
усилията на Кирило-Методиевите ученици и техните следовници, подпомагани всестранно от княз
Борис I Михаил и неговото болярско обкръжение, България се превърнала в негаснещо огнище на
християнска и славянска просвета и книжовност, в пръв духовен вожд на многомилионния славянски
свят. Чрез подвига, който тогава учениците на Кирил и Методия творяха в българската земя, се отваряха дверите на историята – духовната и културната (тази, която има значение и трайност) – за една
нова творческа стихия – славянството.
Погледнато от тази гледна точка, тогавашните процеси в църковната и културната история на България имаха общославянска, общоевропейска, световна значимост. Нека тази моя констатация не бъде
схващана като опит за тонизиране на чувствително спадналото ни национално самочувствие.
Поддържан през Средновековието и вековете на османското владичество от църквата и духовенството, по време на Възраждането този култ от църковен празник се превръща в светско училищно тържество. Неговото своеобразно паганизиране е може би онази метаморфоза, която се извършва в българското съзнание при прехода от средновековно към модерно светоусещане.
Слава и безсмъртие во веки веков на делото на първопросветителите и апостолите на почти всички
славяни Кирил и Методий и техните ученици!
Проф. Васил Гюзелев
Публикувано със съкращения.
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Езикът на
църковните
книги е
езикът на
високата
култура
„Убеден съм, че ако в България не винаги е имало „външна” държава, то винаги е имало
„вътрешна”, съществувала е „Държава на духа”. Чуждите завоеватели не можаха да победят
тази Държава на духа, защото в защита на българския народ в плътен строй стояха езикът,
писмеността, литературата. Позволете ми да кажа още веднъж, плътта на българската държава
е създадена от Аспарух, нейният дух - от Кирил и Методий…
***
Днес много неща са отминали, древният Рим, древна Гърция, Византия, но България
е тук - късче от най-древната култура между всички европейски страни. Пазете я! За да бъде
българската култура не само късче от старината, но и първа частица от бъдещето.”
***
„Поразяваща е тази особеност на старобългарските писатели - тяхната загриженост за
общочовешките проблеми. Те се обръщат не само към българските читатели, а към всички
хора и към всички народи. Знаят, че пишат на език, разбираем за всички славяни. България за
старобългарските автори е преди всичко част от света, голяма и значима част… Българското
самосъзнание е преизпълнено с жива увереност в световното значение на България. Страната
Ви е най-важният етап в разпространението на християнството по целия свят…
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Това чудо се обяснява не само с гениалността на Кирил и Методий. Чудото е в народа, способен
да развие тази идея, тази висока култура.”
***
„Културата не остарява. Могат да остареят в някаква степен научните знания, техническите изобретения. Но културата в най-високите си прояви се движи напред, като натрупва
ценности. Затова тя има огромно значение в живота на човека, при оформяне на връзките му
със света, за жизнената му устойчивост. Ето защо трябва да насочим усилията си към съхраняването на културата. Знанието и творчеството се оформят чрез словото. И на писмеността – на
литературата, езика, книгите, принадлежи първото място в културата. Затова не бива да допускаме библиотеките да бъдат оставени на произвола на съдбата. Те се нуждаят от материалната
помощ и охрана на държавата. Ако се отнасяме към библиотеките като към обикновени търговски помещения или жилища, ще загубим най-важното, в резултат на което не бихме могли
да заемем едно от основните места в културния живот на Европа. Братята Кирил и Методий са
създали литературния език на славянството и забележителната култура на превода.
***
Чрез България семената на античната култура са се предали и на нас (руснаците – бел.
ред.). Езикът, преминал към нас с църковните книги от България, е бил езикът на високата
култура. Тази прекрасно организирана писменост е позволила на Русия не да полага началото на литература, а да я продължи и да създава още и в първия си християнски век творби, с
които ние имаме право да се гордеем. Културата на Русия била подготвена към възприемането
на естетическия момент от византийската култура. Той останал в нея задълго и станал определящ. По такъв начин създадената от Кирил и Методий писменост е мост от античността към
нашето време. Ние имаме всички основания да усещаме своята близост с високата класическа
култура. (...)
***
Човек живее с идеали. И ако съществува елитарна култура, висока класика, която е
представена макар и от стотици или няколко хиляди души, значи има по какво да се равняваме. Височината на планинския хребет определя основните върхове. Ако хората с високо класическо образование стават все повече, именно така ще се възвърне висотата не само на нашата
култура, но и на религията. Защото религията, създаваща музика, архитектура, литература и
т.н., е също култура. Културата и религията създават нравствеността.”
акад. Дмитрий Лихачов
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Из житие на св. Климент Охридски
Приема се, че равноапостолните порсветители на славянските народи св.св. Кирил и Методий, когато
се отправили към Моравия, взели със себе си от своята родина юношата Климент. От това заключаваме, че той се е родил в Солун или някъде в неговите околности.
Климент придружавал своите учители в Рим, където бил ръкоположен в свещенически сан от римския
папа Адриан II. След смъртта на св. Методий, архиепископ Моравски (†885 г.), немското духовенство
изгонило из Моравия aпостолите на славянската реч. Тогавa св. Климент с някои свои събратя намерил добър прием в родната си България, която вече официално била приела християнството и имала
нужда от учители на славянски език. Благоверният цар Борис-Михаил изпратил Климента (885 г.) в
югозападната половина на своята обширна държава, в македонската област Кутмичевица с главни градове Девол и Охрид. Там той работил с голяма ревност между новопокръстените българи като учител
и свещеник.
На събора в Преслав (893 г.) Климент бил избран за “пръв епископ на българския език”. Като свещеник
и епископ той неуморно работил 30 години (886 – 916 г.) за утвърждаване на хрискиянската вяра сред
своя народ. Денем той обучавал деца и юноши, а нощем се молел и пишел; превеждал книги от гръцки
на български език; съставял проповеди за празници, които сам произнасял или неговите ученици ги
прочитали пред новопокръстения български народ. Построил църкви и манастири. С молитвата си
извършвал много чудеса.
Той опростил глаголицата и съставил буквите на тъй наречената славянска азбука “кирилица”. Само
в западната половина на тогавашна България св. Климент имал около 3500 ученици, които приемали свещен сан и постепенно измествали из България гръцкото духовенство с неговия непонятен за
простия народ гръцки език. Като си приготвил предварително гроб в основания от него манастир
“Св. Пантелеймон”, св. Климент починал на 27 юли 916 година. След смъртта му Господ го прославил
с благодатни чудеса. Служба и жития на св. Климент са съставени от негови непосредствени ученици
или от далечни наследници на епископската му катедра, като знаменитите охридски архиепископи Теофилакт (1094 – 1107 г.) и известният канонист Димитрий Хоматиян (1216 – 1234 г.).
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Изкуството на
ръкописната книга.
Езикът на приписките
Проф. Димитър Кенанов
Старобългарският литературен език е предопределен да бъде свещен, богослужебен език. Да
се осъществи тази мисия помага изкуството на ръкописната книга. Началните букви (инициали) са
стилизирани под формата на растения, животни, плетеници, човешки лица.
Заглавията се вписват в украсени рамки (заставки) или под тях в плетеница от червени (киноварни) букви. Отражение на божествена красота грее в овеществената светлина на златната боя по заставките и илюстрациите (миниатюрите). Ръкописът (свитък или книга) се превръща сякаш в икона,
в свещено изображение.
Чудна е красотата на старобългарската ръкописна книга – да си спомним как с духовно величие ни грабват начертанията на глаголическите или кирилските букви в Зографското евангелие, в
Иван-Александровото Четвероевангелие, Томичовия псалтир. Греещата златна светлина, многоцветието на заставките, началните букви, миниатюри - те ни преобразяват със своето свещенодействие. Те
пречистват очите и сърцето на човека, преди да срещнат неговата душа с „Божия дъжд на буквите“.
Книжовниците се подготвят в школи, за да се изучат за калиграфи (доброписци). Те овладяват
главно три почерка: устав – величествено право и едро писмо, полуустав – буквите се изписват малко
по-свободно, могат да имат наклон, бързопис – позволява се бързото писане, при което се губи разделното очертаване на всяка буква. Отначало се е писало на кожа – пергамент (по името на град Пергам,
прочут с производството на кожи). Ръкописи на хартия у нас се появяват през ХІІІ век. Професионалните изготвители на книги са известни под званията „доброписец“, „бързописец (скорописецъ)“,
„граматик“.
За техния изнурителен труд мълвят приписките – записки и бележки на книжовниците по свободните полета или неизписаните листове, в началото или в края на ръкописа.
При съставянето на приписките, особено на официалните приписки, действат композиционни правила за цялостно изграждане на текста и той придобива устойчив формално-съдържателен и
стилистически облик. Вдъхновението за словесен труд е дар на Св. Дух и затова с посветително призоваване на Бога се изпълва първата текстова структура на приписките. Ето няколко примера: „В името
на Отца и Сина, и Светаго Духа…“, „Христос – начало и край“ (Откр. 1:8), „Слава на свършителя Бог
навеки, амин“, „Слава на всевиждащия преблаг Бог, даващ завършек на всяко дело, започнато в Негово
име…“, „Слава на Тебе, Боже наш, и, пак ще кажа, слава Ти, защото без Тебе не се извършва ни дело, ни
слово…“. Призивната хвала може да бъде горещо прошение за лично спасение, както е в случая с трикратното молитвено обръщение на Младен от 1358 г.: „Боже велики, Боже милосърдни, Боже безначални, Който всичко обичаш и спасяваш по Своето божество и не желаеш нито един човек да погине,
но да се спасят всички и да се обърнат в истинно разумение, спаси и помилуй твоя раб, многогрешния
Младен…“.
На второ място в композицията на приписките са разсъждения за лицето, което повелява да
се изготви ръкописът. С неговото име се известява времепоявата на книгата. Често това лице е княз,
цар и техни синове, висш духовен или светски сановник, за чието въвеждане се използват официални
величални епитети: „Писах това в дните на благоверния цар български Йоан Шишман…“, „Благочестивия и велик цар Иван Александър, заедно със своя син младия цар Иван Срацимир…“ Свещеността
на книгата се подчертава с възвишени епитети или образни уподобявания: „тия благочестиви книги“,
„душеполезна книга“, „божествена книга“, „този животечен извор на нова благодат“ (за Евангелието).
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В Софийския Псалтир (Песнивец) от 1337 г. приписката се превръща в тържествена похвала на цар
Иван Александър, който „се явява нов всред царете Константин по вяра и благочестие, сърце и нрав,
имайки в себе си за скиптър победоносния кръст“ (превод: Ив. Дуйчев).
Книжовникът заговорва и за себе си с устойчиви самоунизителни езикови формули, израз на неговото
благочестиво смирение и благоговеен трепет от дòсега си с небесното Божие слово: „грешен и небрежен монах Методий“, „аз, скверният и неразумният“, „недостойният и грубият“, „многогрешний Димитрий дяк“, „грешният и бедният, и последният в иноците“. Преписването на книги е път към покаяние
и като се самобичува, грешникът се самоотъждествява с дълбините на греховността: „Аз, грешният
Белослав, грешен и дързък на зло, а на добро ленив, чието отечество е гробът, а богатство – греховете,
блудта – слава“, „Пиши, окаяниче Драгане, защото за греховете твои те мъчи Бог. Пиши, странниче“.
Оформят се разгърнати поетически уподобявания на волевия труд, заети от непосилния бит на хората: „Душице моя грешна, що ми желаеш наистина да видиш края на книжката, както и корабоплувецът
– края на морето, както и болният здраве, както и бедният храна и одеяние за себе си …“, „Плувай,
плувецо, пиши, грешни поп Петре“.
С „труд и мъка“ се стигало до завършването на книгите и естествено е било да се допускат грешки.
„Благословете, а не кълнете“ името на книжовника – ето един задължителен съдържателен мотив,
речеви обрат и лична позиция на преписвачите и преводачите, които използват цитати от Библията,
признания, че „тленна и груба ръка“ е писала: „А всеки, който чете, да поправя грубостта. Не кълнете,
но помнете как каза за нас Христос: „Ако опростите съгрешенията на човека, то вам ще ги опрости
Моят небесен Отец“ (Мт. 6:14). Ще срещнем още настояване да се помни името на преписвача, да се
въздават молитви за благоверния цар, да се чете с „вяра и любов“, защото „всички божествени книги
са подобни на извори с чиста вода и всеки, който пристъпя с усърдие, се насища с жива вода, която
води към живот“.
Въпреки че композиционната схема задължава книжовника да пише по строги стилови образци, жанровите предписания много пъти са били нарушавани. Езикът на приписките не се чуждее от народните говори, с непринуденост и пределна искреност са пълни признанията за студуване, гладуване,
за болести, за робското запустение и скръб по българската земя: „Поменувайте ме, братя мои, защото
ми мръзнат ръцете: тук пишех, тук ядях, тук лежах без огън…“, „Ох, гладен писах, та ми е сърце смутено…“, „В трудни времена пишех на отрадно (затулено) място, а глас ми дойде (предчувствие), какво
че са дошли да събират еничари, а моите деца още не са потребни за еничари. Проклети издайници ги
посочили на проклетите агаряни и дотичаха те – децата ми – с един мой приятел при мене. И оскърбих
се много, и не зная какво съм писал. Не познават издайниците сами себе си какви са, ни своите деца.
Амин“ (1).
Върху богослужебната книга „Миней“ от черквата в севлиевското село Батошево е оставено свидетелство от потресен очевидец за религиозна нетърпимост при потушаването на Априлското въстание:
„1876 година, 6 май. Във востанието Болгарско черкезите и турците като изгориха черквата <…> със
сичките `и вътрешни хоругви (потреби), ограбили потир и кандила сребърни, и дрехи и прочие. После само тази книга намерихме в тревата на черковния двор, която я секли и бòли (дупчили), наместо
болгарин востаник я мъчили“.
Светът на приписките е същинска вселена, озвучена с гласовете на нашите предци, с небесните думи
на надеждата, с черните вопли от робските векове и с негаснещия спасителен светлик на книгите, опазили родовата и езиковата ни памет.
1 Вж.: Писахме да се знае. Приписки и летописи. Съст.: В. Начев, Н. Ферманджиев. С. 1984.
източник: „Библия и старобългарска литература”, учебно помагало за 9. клас
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Ставр. ик. Захарий Дечев: Създаването
на учебници по Религия е мисионерство
От новата учебна година в родното ни училище ще влязат в употреба изгготвените от
екип на Св. Синод, учебници по предмета Религия – Православие. Учебната литуратура се
издава за първи път от седемдесет години насам. Поради това е и нормално интересът към
изготвените учебници да е по-голям.
Срещаме ви със ставр. ик. доц. д-р Захарий Дечев, който е експерт “Програми и проекти” към Културно-просветния отдел при Св. Синод и заедно с екип методисти и преподаватели
създаде част от учебниците и учебните помагала за учениците от 1 до 8 клас. Предстои да се
изработят и учебници за по-горните класове. Как Словото Божие се привежда на децата и как
богословието се „превежда“ на по-разбираем език, както и възможно ли е това дело да бъде
сравнено с мисионерството на св. Климент Охридски, разговаряме с отец Захарий Дечев.
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- Христос Воскресе, Ваше Високоблагоговейнство! Наскоро бе обявено, че учебниците, които Св. Синод подготви, вече са одобрени от Министерство на образованието и наесен ще влязат в
учебната програма по предмета Религия–Православие. Мнозина ще се запитат защо чак сега излизат
учебници на Св. Синод. От десетилетия БПЦ желае въвеждането на предмета Религия–Православие в
родното училище, но чак сега всъщност се появяват тези учебници и учебни помагала.
- Воистину воскресе! Един учебник, за да бъде реализиран в преподавателската практика, трябва да бъде съставен от определен екип. За да се случи това, Министерството на образованието обявява
конкурс. Това стана за първи път миналата година. Досега не беше обвяван конкурс от МОН за учебници по Религия. Затова и досега не е имало официално издаване и по-точно изработване на учебници
по Религия–Християнство–Православие. Тези учебници са една голяма радост за православните педагози и за техните възпитаници, защото от следващата учебна година те ще имат вече възможността да
работят с тях и разбира се, да прилагат всичко онова, което е зададено като технология на обучение в
тези учебници.

- Може би имаше изненадани, че всъщност учебниците на Св. Синод получиха най-високия
възможен резултат от Министерството на образованието. Имаше такива издателства, които не успяха
да се класират.
- Трябва да кажа, че Св. Синод подбра екип от университетски преподаватели и действащи
практици–богослови, които се обединиха в своите усилия и успяха да съставят за съвсем кратък период всички тези учебници по Религия-Православие – те трябваше да бъдат направени за една календарна година. Това е изключително трудоемко и като обем богословско-методическа работа, и като
графично оформление на учебниците, и като организация по одобрението и издаването им. Освен
това учебният комплект по Религия (и изобщо по всички други учебни предмети) изисква не само да
има учебник, който да бъде книжно тяло, но сътоветно да има и електронен учебник, да има учебна
тетрадка към учебника, да има и други учебни помагала, които да подпомагат образователния процес.
Задължителна е и книгата за учителя, която да улеснява работата му с учебника.
На този етап екипът се спря единствено и само на изработването на самите учебници, а всички други образователни ресурси като част от учебния комплект и от дидактическия модел на работа
вероятно ще бъдат направени малко по-късно и в по-продължителен период. За момента, с благословението на Св. Синод, работата на екипа ще се съсредоточи в това да се продължи подготовката на
учебниците за следващите класове - тези за 6. и 7. клас в прогимназиалния етап на образование и за
гимназиалния етап от 8. до 12. клас. Защото от края на месец март има такава нова заповед на МОН,
която дава възможността за продължаване на изготвянето на учебници – обхващат се и от 6. до 12.
клас, а досега предоставените от Св. Синод учебници са от 1. до 5. клас. С новата заповед на МОН ни
предстои още работа.

- Как се получава „превеждането“ богословието на децата? Знаем, че в часовете по Религия освен разказ за църковната история и обяснения за църковната традиция на празниците, има и нотка
богословие, което е доста сериозна тематика. Как един педагог успява да преведе това извечно знание
на Църквата на език, който да е достъпен до децата и те да могат да го възприемат и разберат?
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- Ето това е най-трудното. Да можеш да трансформираш научното богословско съдържание, което да
стане педагогическо, т.е. да бъде въведено в учебната практика. За това и екипът, който работеше по
учебниците по Религия-Православие, благословени от Св. Синод, е изграден не само от хора, които са
богослови, но и от хора, които са от педагогическата практика – учители и методици, които оглавиха
организацията по списването на самите учебници. За 1-3. клас водещият методик бе доц. д-р Елена
Легкоступ, а за 4-5. клас това бях аз. Цялата визия на самите учебници, представянето на методическата част, трансформирането на богословските текстове според възрастта на учащите - това е част
от работата на самите методици, които оформиха визията на всяка една урочна единица от съответните теми, които са заложени в учебната програма. Разбира се, следвайки учебната програма, която е
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одобрена от Министерството на образованието, ние се опитахме да направим интересни различните
типове уроци, които са свързани с усвояването на нови знания, с упражнения, с дейности, обобщения, контролни уроци, т.е. получи се една обща методическа и дидактическа цялост на представените
уроци. Това бе една от най-големите трудности в работата на екипа - не само да се преведе на езика на
учениците съответното богословско съдържание, но в същото време то да е съобразено, да отговаря
и на техните възможности за възприемане, осмисляне и най-вече за разбиране на това, което те учат.

- Може ли делото, което вие извършвате и тепърва ще развивате, да бъде сравнено с делото на
св. Климент Охридски, защото знаем от неговото житие, че той организира училища в своята епархия,
обучава хиляди свои ученици? Може ли това привеждане на Божието слово до съзнанието на подрастващите да бъде сравнено с това на св. Климент?
- Епохата, в която се е трудил св. Климент Охридски, и епохата, в която ние работим, са съвсем
различни. Тогава не е имало учебници, по които да работят, и единствените книги, които са били някакво дидактическо средство, така да се каже, са били богослужебните книги, които са били превеждани от тях и са били използвани в пряката педагогическа работа на св. Климент. Днес условията на
образование са съвсем различни и системата, зададена от държавата, изисква изработването на такива
образователни ресурси, които да бъдат в помощ на самия ученик. Учебникът не е толкова книга за учителя, но е преди всичко книга за ученика и той е този, който се подготвя по нея, който учи, възприема
и в същото време разбира самото учебно съдържание.
Трудно ми е да отговоря на този въпрос, както и да направя такъв паралел. При всяко положение обаче трудностите пред самия екип, който разработи учебниците, не бяха малки, защото тук
има не само съдържателно и методическо обработване на всяка тема на урока, но в същото време има
изключително голяма специфика, свързана с организацията, за да може да се осъществи до край това
дело. По-важното е друго - че Св. Синод гласува доверие на екипа и той показа, че може да се справи с
тази задача, защото трябва да кажем, че това са първите учебници в България по Религия-Православие след 1944 година. Ако досега са издавани книги или помагала, които са за учебни цели, то те не са
били никога в обсега на обосноваването на този образователен режим като учебник. Ако се направи
сравнение между учебниците, които са издавани в началото на миналото столетие, и съвременните
учебници, ще видим, че изключитело голяма е разликата в представянето на самото образователно
съдържание, което е разработено не само да бъде достъпно за учениците, но в същото време да има
изключително богато присъствие на различни учебни - образователни, практически и възпитателни дейности, които обогатяват основното съдържание, което се изучава за всяка тема на урока.
Дали ще успеем да направим така, че да се доближим поне малко до дейността на св. Климент
Охридски, ще оставим да преценят хората, които ще използват учебниците, а това са учителите по
Религия-Православие и техните ученици. Те са тези, които трябва да кажат дали тази мисионерска
дейност, с която се нагърби целият екип и изобщо Св. Синод като цяло, да е успешна. Усилията обаче
не бяха малки и резултатът е налице.
С доц. д-р ставр. ик. Захарий Дечев разговаря Ангел Карадаков.
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Кирило-Методиевско*
Георги Марков

Слушали ли сте нестройните гласчета на децата от предучилищна възраст, когато се мъчат да
произнесат дългите непознати думи, гледали ли сте
смутените им личица, когато объркат мелодията или
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„Върви, народе възродени,
към светли бъднини върви.
С книжовността, таз сила нова,
съдбините си обнови...“

се запънат на „книжовността“, и светлината в очите им, когато всичко тръгне плавно и в нестройния хор звънне още едно гласче? Слушали ли сте звуците на многото ученически музики,
близки и далечни, свирещи едновременно разни части на мелодията, всяка ехо една на друга,
като че цялата тази музика, гласове и шум извират отвред, от простора, от слънцето и от дъжда. Не ви ли е къпал този толкова чест Кирило-Методиевски дъжд? Забелязали ли сте, че това
е денят, когато природата е най-зелена и слънцето е най-весело. Мислили ли сте, че целият този
оптимизъм и светлина винаги идват като някакво начало, макар че учебната година е пред
края, вие не можете да избегнете чувството за начало. Начало на узряване, начало на възмъжаване, начало на учене, начало на живеене.
С чудната песен на Панайот Пипков вървяха и вървят децата, учениците, студентите,
всички, които се учат, и ония, които ги учат, вървят ония, които знаят, и ония, които не знаят,
и сигурно няма възрастен българин, който този ден да не види себе си в някакъв отдавна заб-
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равен Кирило-Методиевски ден. Това си е чисто български празник, роден, наш и прикаченият
му днес етикет, че бил ден на славянската просвета и култура е малко нещо обиден. Може би
това обяснение е нужно за съветския посланик в София, но то не е нужно на нито един българин. Както не ни е нужно да знаем дали братята Кирил и Методий са били гърци, българи,
славяни или китайци. Важното и чудесното е, че с азбуката, която те са ни дали, народният
поет е написал мъдрото си пожелание:

„С книжовността, таз сила нова,
съдбините си обнови.“
С книжовността. Не с меча, не с куршума, не с юмрука, не с дивата физическа сила, нито
със слепия фанатизъм, не с покорната неграмотност, а с книжовността! И това не е ритмическо
хрумване на поета, а отглас на вековната и дълбоката народна вяра в „книжовността, таз сила
нова“, отглас на една толкова рядка и странна любов към знанието и просветата. Съвсем не
искам да кажа, че у нас винаги е имало само ученолюбиви хора (вероятно те не са повече или
по-малко, отколкото при всеки друг народ), но духът на ученолюбието е бил винаги най-уважаван гост. Ако тръгнем назад в историята, ние ще го срещнем още в самото начало, още при
Климент и Наум, чуйте словото на Йоан Екзарх и толкова целомъдрената и чиста реч на Черноризец Храбър, минете през робството и вижте как един език буйно и стремглаво расте от
Софроний Врачански до Вазов, вижте неподражаемата светлина на читалищата, болезнената
привързаност към училището, особеното място на българския учител и огромната любознателност на българина към света, към познанието, към собственото преосмисляне на житейски
факти и чужда мъдрост.

Всичко голямо, хубаво и красиво в нашата
история е дошло „с книжовността, таз сила нова“.
И обратното – всички нещастия са тясно свързани с невежеството, глупостта, злобата и
душевната нищета, които са прогонвали духа на книжовността или са го заменяли с някаква
обидна злоупотреба с азбуката на Кирил и Методий.
Наистина от другата страна на историческия кантар стои с цялата си тежест невежеството, стоят духовните потомци на ония, които преди десет века са смятали Кирил и Методий
за гръцки идеологически диверсанти и които наистина са предпочитали да се изразяват с езика на конете или кучетата, стои мракът на средновековния фанатизъм на покорството и преклонението, стои злата ирония на духовното еничарство и на така разпространеното в ново
време интелектуално ибрикчийство. Опразненото място на мислителя винаги е било заемано
от бича на изпълнителя.
Мисля си, че култът към знание и просвета, така разпространен в нашия народ, идва
като естествена реакция и противопоставяне на жестоките злини, които ни е нанесло невежеството. Наистина нищо друго не е докарало повече злини на България, отколкото честите
триумфи на отчайващото невежество, особено на ония, които гаврата на историята е посочила
(или назначила) за водачи.
Конфликтът е по-стар от света. Това е конфликтът между светлина и мрак, между Бог
и Дявол, между огън и вода, между сътворение и разрушение. Но в житието на нашия народ
този конфликт винаги е бил много остър, непримирим. Равносметката, която днес можем да
направим, не е съвсем розова. Не става въпрос само за това, че невежеството е въведено (както
се казва) като официално оръжие и е поощрявано като най-драгоценно качество от съществуващата политическа система, а става въпрос за тази стихия на черни сили, която докара до
33
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отчаяние един Пенчо Славейков, за да моли Бога в Брунате да не остави костите му в „онази
варварска страна“.
Хората, които прогониха Пенчо Славейков, не бяха съвременни партийци, а българи.
Българи бяха тия, които изгониха Захари Стоянов, ония, които дори не си свалиха шапките
при смъртта на Любен Каравелов, същите, които убиха Гео Милев, Христо Ясенов и Вапцаров.
Българи бяха всички ония, които преследваха любовта към светлината, всички ония, опиянени от властта си нещастници, които мислеха и мислят, че с изгарянето на книги, забраняването
на филми и пиеси, унищожаването на картини ще постигнат хармоничния мрак на собствената си стабилност.
Но кои са облаците в Кирило-Методиевския ден? Кои са черните ангели на невежеството? Кои са силите, които стоят на пътя на цял народ и създават неговата собствена драма?
Невежеството най-напред е самоотказването на човек да се учи, което е самоотказване
на човек да разбира. Има си такъв вид хора с мънички мозъчета и с още по-мънички сърца (…),
които многообразието на света, седемте цвята на дъгата и ръста на пространството – плашат.
Не зная доколко това е наследствено и доколко е придобито, но явно ние си имаме достатъчно от тях. И понеже тъкмо страхът от света и живота е основното чувство у тях, тези невежи
граждани търсят закрила у други като тях – и така възниква голямото страшното общество на
невежите, партията на невежите (…). Отказът да се учиш е отказ да разбираш другите, е отказ
да разбираш и себе си. Тези граждани нямат никакви сериозни проблеми освен един – как да
продължат да бранят дуварите на своето невежество. И най-резултатната стратегия на тази
отбрана е – като се заставят и другите да не учат, тоест като се поощри невежеството във всичките му форми.
Може би звучи прекалено парадоксално, като кажа, че невежеството има също своите
училища, има своите университети, своите институти и академии, чиято единствена цел е да
култивира, развива и насърчава с всички средства невежеството. Те имат и своята култура,
имат своите писатели, имат своите художници, имат своите режисьори и актьори. Използвайки силата на страхотния си съюз невежите, си създават царство на неграмотността.
За разлика от първите турци, сломили Второто българско царство и просто избили цялата българска интелигенция на онова време, съвременните невежи работят по далече по-съвършена и резултатна система. Липсата на българска интелигенция през годините на робството доведе до невижданото развитие и създаване на огромния и мощен национален епос, който
съхрани живото слово на кирило-методиевската азбука. Днес грешката на турците е избягната.
Сеченето на глави не върши работа. Много по-съвременна е системата на онеграмотяването
чрез същата азбука, чрез същите слова, чрез училища и учители.
Ако някогашните невежи са настоявали, че Земята е плоска и дъжд вали, докато Господ
мие дъските на рая, днешните невежи се съобразяват с безспорното, те са в крак с науката и с
техниката, но крилата на мисълта са добре подрязвани, за да не лети далече, за да не изневерява на закона на невежеството.
Винаги съм се питал защо у нас за разлика от целия нормален свят се полагат специални
грижи за насърчаване на бездарието. Ако вие сте талантлив в коя да е област, има да минете
през хиляди препятствия, за да намерите признание или утвърждаване, но ако вие сте явен
или полуявен бездарник, тогава от всички страни се помага да развиете таланта на бездарието
си, като обогатите творчеството на бездарниците с още едно произведение. Ако вие сте особено настойчив в невежеството си, вашата кариера е осигурена, вие можете да станете професор,
театрален режисьор, писател, журналист, политик, всичко. Нека тези, които смятат, че преувеличавам, се огледат наоколо. (…)
Казват, че едно дете на петгодишна възраст задава средно осемстотин въпроса на ден. И
това е може би най-позитивната черта у човека. Гражданите от стройните редици на невеже34
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ството не задават никакви въпроси. Те знаят всичко, те не се интересуват от нищо, те си имат
теория на невежеството, която е закачила етикети навред. Етикетите са отговор, който трябва
да бъде заучен. Вие просто запомняте тези отговори и всичко е съвсем просто. Теорията на
невежеството ви е снабдила с всичко необходимо, за да ви спести мисленето.
Така вместо истинската литература на питащия, на търсещия, на терзания от съмнения
и въпроси човек идва псевдолитературата – тази на отговора, който е лозунг. Вгледайте се в
цялата ни днешна поезия, тя е просто многогласово повторение на едни и същи лозунги. Литературата на невежеството не разрешава никакви Хамлетовци. Тя дори не позволява милото
съмнение на Иванчо Йотата.
И тази литература е написана със свещената азбука на Кирил и Методий.
Но все пак и в царството на невежеството има някакъв първичен, детски интерес (интерес на осемстотинте въпроса), който наивни и невинни глави задават. Как да се убие този
интерес, как да се накарат тия млади граждани да не задават въпроси, а да гълтат готовите
отговори. Разковничето се нарича полузнанието или полуинтелигентността. Колко пъти, вече
не помня, съм слушал тези магистри на полузнанието, тези също съзнателно култивирани интелектуални позьори, чието съществуване само сгъстява мрака на общата неграмотност. Господи, нашият чудесен, обикновен неграмотен селянин от началото на века е просто светец със
своето уважение към науката в сравнение с тези богато окичени със звания (но без призвания)
всевъзможни културтрегери, които всичко могат да ви кажат, всичко да ви обяснят и за които
няма тайна в света. Да, последното е много характерно – теорията на невежеството не разрешава съществуването на никакви тайни. Тайна – значи въпрос, значи интерес. Следователно
– няма тайни, всичко е обяснено „издълбоко и изтънко“.
Ако светът на победилото невежество спира развитието на духовните сили на един народ, то какво тогава да кажем за пропастите, които то дълбае между един човек и друг човек,
как то стимулира неразбирането на хората и оттам омразата, зложелателството, завистта, подлостта и други подобни добродетели. Ако разберете един човек, вие не можете да го мразите,
независимо колко ви е приятен или неприятен... но омразата е задължителен атрибут на невежеството...
Тъжни мисли в един светъл ден. Защото въпросът не е за броя на студентите в университетите или за колко книги е написал тази седмица писателят Стефан Поптонев, нито колко
зрители са видели постановката на „Арко Ирис“, нито колко пари са отпуснали на издателствата, а въпросът е за „книжовността, таз сила нова“.
Въпросът е за човешката необходимост да задава осемстотин въпроса на ден и да иска
да знае всичко, и да пита, докато не го научи. Тази необходимост създаде цялата световна цивилизация и тя тласна ръцете на Кирил и Методий да напишат азбуката.
Защото и по тяхна време невежеството бе най-страшната напаст.
Текстът, излъчен по радио „Дойче веле“, 1974, се печата за първи път в списание “Литературни
Балкани”.
Източниk: slovo.bg
*със съкръщения – бел.ред.
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За новословието
Асен Андонов
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Наскоро прочетох, че в Германия се е провел
конкурс за най-красива дума. За царица на
всички думи бе провъзгласена турската дума
“yakamoz“, която означава отражението на луната във водата. Според коментарите думата
печели повечето овации, тъй като изразява
това поетично значение само с една дума. Думата е много простичка – достатъчно кратка,
че да не се оплита езикът на човек, и същевременно достатъчно поетична, за да може да
опише красотата на света около нас.
Наистина кое е красиво? Защо едно полско
цвете понякога ни кара да настръхнем пред
това чудо “природа”, а един небостъргач ни
кара да искаме да избягаме от света, в който
живеем?
Смятам, че всичко, което е естествено, е и
красиво. Всичко останало, което ние, хората,
се опитваме да превърнем в противоестествено, излиза извън границата.
Същото е и с езика – нещо, с което сме свикнали в ежедневието си до такава степен, че да
не ни прави впечатление, как с една дума е
възможно да обхванем лунното сияние във
вечерното море, или пък лъчите на слънцето,
които пробиват листата на дърветата. Да, има
такива езици – езици, които аз наричам „поетични”.
Поетичността на словото се крие в това да
виждаме света по-различно. Да го пречупим
през един различен спектър, нещо като калейдоскоп. Впрочем думата калейдоскоп идва
от древногръцки и означава „наблюдаване на
красивото, на красивите форми”. Т.е. езикът се
превръща в един своеобразен калейдоскоп на
света, средството да забележим малките дейтайли или неща, които винаги са били около
нас, но често пренебрегваме, тъй като сме заети с неща твърде суетни и ненужни. Може
би по този начин Словото се превръща в един
спасителен бряг, с който да прескочим кръга,
в който сме затворени, т.е. нашето ежедневие.
И така, нека оттук насетне наричаме езика
калейдоскоп, с други думи, средството, което
ще ни помага да виждаме красивото в света.
Дали обаче това е възможно, когато един ка-

лейдоскоп (т.е. – един
език) е по-ограничен
от друг? Всъщност съществуват ли по-богати и по-красиви калейдоскопи (езици)?
Според мен всеки език
притежава необходимото, за да обогати изказа си, т.е. – притежава свойството на словотворчеството.
Словотворчеството ни дава възможност да
правим нови открития за света. Нашите предци често ловко са се възползвали от „новооткривателите” на древните цивилизации и са
се поучавали от техния опит, за да преоткрият своя свят. Къде е българският сред тези
откривателски цивилизации? България може
ли да се нарече страна на новите хоризонти?
Всички сме запознати, че преди повече от хиляда години св. св. Кирил и Методий, византийски мисионери с най-вероятен славянски
произход, са тръгнали с мисията да създадат
славянска азбука, с която новопокръстените да могат да славословят Създателя си. В
крайна сметка свършват изгонени и техните
ученици довършват делото им не къде да е, а
в България, която става и първата славянска
страна със своя писменост – така съвършена
и красива, че устоява и до ден днешен и служи
за Слънце на просвещението за множество
народи по света, между които Русия, Украйна,
Беларус, Сърбия и много други.
Безценен е дарът на светите Седмочисленици
за нашия народ. С това се слага началото на
„Златния век” на нашите откриватели. Много
преди португалците и испанците сме открили
как да „мореплаваме” в безкрайното море на
словото и да откриваме нови земи и цивилизации. Така преразглеждаме нашето мироздание и преоткриваме нови значения на думи
като святост (от светещ), духовен (раздвижен, който духа), просвещение (просветване,
светлина), изобретяваме нови, с които се обръщаме навътре към себе си, към духовното
– думи като съзерцание, възнесение, благост.
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Още по-прекрасно е и сътрудничеството ни
с други народи, най-допринеслият от които е гръцкият – българският невъобразимо
много е разширил своя начин на изразяване
и днес откриваме думи като благовещение,
възкресение, притча, художество, любомъдрие, богословие, мироглед и т.н. Така, много
по-късно, се обогатяват и останалите славянски езици, стъпвайки на първоосновата и доразвиват своите езикови мироздания.
Днес живеем в свят, в който нашата древна
откривателска цивилизация запада. И не само
че запада, но и умира. Нашият език умира.
Навсякъде около нас наблюдаваме надписи
на английски без превод, младежите говорят
помежду си с особен език, но не български, а
чуждици – „ш’се тагна у Фейсбука”, „лайкнах
снимката”, „даунлоуднах торента”.
Други езикови общности като гръцката,
френската, немската вече отдавна са предприели мерки срещу това езиково нашествие,
толкова грозно и толкова чуждо. Езиковите
им центрове работят непрекъснато върху словотворчеството, стъпвайки на здравия езиков
опит, който са натрупали през вековете. Те не
го пренебрегват и днес съвсем нормално е в
Гърция повечето хора да казват υπολογηστής
(ипольогистис-компютър) вместо чуждицата
компютър или Διαδίκτυο (диадиктио – буквално – мрежа) вместо интернет. Дори ми се
случи веднъж в Гърция един по-възрастен
човек да не беше чувал думата интернет, но
ме разбра едва след като му споменах гръцкия
еквивалент.
И така, къде е нашият Институт тук? Какво
е направил досега? Нищо, абсолютно нищо.
Даже точно обратното – в новия български
речник са влезли директни заемки като имейл
например, просто написани с кирилица. За
мен това е предателство на езика, това е грозота и изтриване на красотата. Ние се подчиняваме на чужди норми и по този начин
малко по малко предаваме идентичността си
на чужди влияния. Излизат с твърдения, че
езиковият пуризъм бил нещо лошо. Да, така
е – никой не бива да отива в крайности. Но
в крайна сметка след Освобождението българската езикова картина е била твърде силно наситена с турцизми и нашите интелектуалци са се заели (и то доста успешно) със
задачата да изковат един изконно български
език, да изровят старите книги и да преот-
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крият ония древни времена, с които сме и се
гордеем до днес. Така редом до новообразуваните или възстановени думи са се слагали в
скоба и турските им еквиваленти, докато не
са свикнали. Навярно настоящото поколение
трудно ще възприеме новите думи. Но пък новото ще се сблъска пряко с тях и ще може да
ги усвои като родни. Също така чужденците,
които изучават българския като чужд език,
ще могат да използват думите, без да са социо-лингвистически натоварени като нас, носителите на този език.
Има нужда от словотворци, има нужда да се
появят нови словомислители, които спешно
да се заемат със запазването на красотата на
езика. Нека го запазят, нека го разширят, нека
го преоткрият. Вярвам, че и българската словообразувателна система може да облече със
слово света около нас. Защо пък ние да нямаме нашата yakamoz, например месецосвет? На
арменски пък има дума (за съжаление, я забравих), с която се изразява езиковият свят на
човека – нека и на български създадем една,
например езикосвет (езикът е светлината за
нас, нашият свят, нашият вътрешен мир, с
който душата ни говори към Бога).
Играта на словотворчество е неописуемо интересна. Тя сподпомага за изграждането на
истински езиков калейдоскоп, с който ще можем, като носители на езика, да видим света
по един по-красив и наситен начин. Ще можем
да усетим плава като цвят (старобългарската
дума за жълтия цвят на житото!), да съсредоточим вниманието си върху лунните отблясъци във водата, да се потопим и преосмислим
нашия език и така ще достигнем най-после
дългоочакваната земя в този твърде дълбок и
опасен океан на света.
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Думите са сила
Александра Карамихалева
Да се оплаквам, би означавало да отровя с маловерие, униние или
злорадство другите. Да се хваля, би означавало да ги изкушавам със завист. Да злословя за някого, би означавало да заразя слушателите си с
осъждане. Да говоря празни думи, би означавало да пилея времето, отредено ни за спасение – моето и чуждото.
Като се замислим, почти всяка дума, която изричаме, ще ни бъде
за осъждане, защото по думите си ще бъдем оправдани, но и по думите
си ще бъдем съдени (Мат. 12:37), а езикът „е неудържимо зло и е пълен
със смъртоносна отрова. С него благославяме Бога и Отца, с него и кълнем човеците, сътворени по
подобие Божие. Из същите уста излиза и благословия и клетва” (Яков. 3:8-10).
Злите, лъстиви думи, думите, извиращи от острастено сърце и непросветлен ум, тровят душите на
онези, до които достигат, носят тъга, раздразнение, униние, носят тление, носят смърт. Думите могат
да заразяват душата на приемащите ги с всякакви страсти: ревност, алчност, завист, сладострастие,
тщеславие… С думи можем да посяваме в душите на другите мъка, обида, гняв, отчаяние, униние… С
думи можем да оскверняваме и опорочаваме, с думи изкушаваме и подтикваме другите към грях.
Думите са сила. Със силата на Словото Си Бог сътвори света: „рече Бог…”
Но облагодатените думи имат силата да животворят, да преобразяват, да облагородяват. С думи можем
да утешаваме, милваме и възвисяваме. С думи можем да вдъхновяваме към добро. С думи можем да
даряваме радост, любов, мир и надежда.
Има такова слово, което е пропито с благодат. То има силата да изцерява, да утешава, да радва, да
вдъхновява, да укрепява… То е слово, което обновява души, което разпространява Царството Божие
– царството на мира и Любовта – в този свят. То е слово, вдъхновено от Бог Слово. То е достояние на
хора с чисти сърца и просветлен ум, хора, които са храм на Светия Дух, хора, в които обитава Бог.

38

ИЗБОР
Госпожа Неделина бе изправена пред избор. За първи път бе спазила почти изцяло Великия пост и то не формално: въздържаше се не само от блажна храна, но и от клюки и одумвания с колежките, стараеше се да не обръща внимание на постоянните оплаквания на съпруга
си от здравето му, да потиска чувството си за справедливост и стремежа си да въвежда във
всичко ред. Тя имаше желание, както подобава на всеки добър християнин, да увенчае постния
си подвиг с изповед и причастие. Досега не беше правила тази крачка. Беше си харесала за изповедник един възрастен свещеник, който посрещаше всички влизащи в храма със свенлива и
сякаш извинителна усмивка, като че ли искаше да каже: и аз съм като вас – един каещ се грешник.
Това, което възпираше госпожа Неделина да извърви докрай пътя на поста, бе върлуващата епидемия и въведеното заради нея извънредно положение, както и неспиращите медийни внушения, че църквите са източник на зараза, и призивите те да бъдат затворени. Пък и се
оказа, че оплакванията на мъжа й не са безпочвени. Вчера през нощта Веско получи бъбречна
криза, а имаше и кръв в урината. Той я заплаши, че ако тя отиде на църква, ще се разведе с нея и
ще замине за Австралия, където имаше роднини. Тези заплахи не я трогнаха особено. Чуваше
ги от тридесет години. Притесняваше се за здравето на Веско, да не би да му донесе някой
вирус от храма и да ускори заминаването му – не за Австралия, а за по-далечна дестинация, до
която се стигаше само с еднопосочен билет. Хрумна й да звънне в църквата и да поиска съвет
от свещеника, когото си бе избрала за духовен наставник. Каквото й каже той, това ще направи. За съжаление, свещеникът не беше в храма.
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Неделина не обичаше да гледа новините по телевизионните канали, но сега започна да
ги следи. Вълнуваше я въпросът: ще затвори ли правителството църквите, или не? В душата си
тайно се надяваше храмовете да бъдат затворени. Това щеше да я изведе от раздвоението й как
да постъпи. И Веско щеше да бъде доволен, и тя - по-спокойна.
Сети се, че един свещеник я бе посъветвал да чете всеки ден поне по една глава от Новия
Завет и го отвори. Зачете първа глава от Посланието на свети апостол Яков: „Ако ли някому
от вас не достига мъдрост, нека проси от Бога, Който дава на всички щедро и без укор, - и ще

му се даде. Но да проси с вяра и никак да не се съмнява; защото, който се съмнява, прилича на
морска вълна, издигана и размятана от вятъра; такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от
Господа. Човек двоедушен във всичките си пътища е неуреден”.
„Каква християнка съм аз? – запита се Неделина. – Да искам да затворят църквите, за да ме
избавят от свободата ми на избор!”. И си спомни разказа на една възрастна богомолка, вече
покойница, която й разправяше, че по време на предишния богоборчески режим са искали да
отнемат храма, в който Неделина се черкуваше, и да го направят пантеон на всички загинали за
родината. Свещениците, като узнали за намеренията на властите, денонощно стояли в Божия
дом, вечер спели по столовете в канцеларията, за да не допуснат това да се случи. „А аз си седя
вкъщи на топло!” – укори се Неделина и тръгна към църквата.
Автор: Янчо Михайлов
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Инославни изповедания

Ислямското разбиране за
Възкресението
ас. Здравко Кънев
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В дните на Пасхата Христова, когато се отдава почит на празника на празниците – Възкресението Христово, броят на сп. Светодавец
отделя специално внимание на това най-велико събитие в човешката
история.
Разбирането за възкресението от мъртвите и като цяло за есхатологията (1) е централна тема не само в християнството, но и в останалите монотеистични (2) религии – иудаизма и исляма (3). В настоящия
текст накратко ще запознаем читателите с ислямското разбиране за възкресението (4).
Вярата в Съдния ден, представата за края на света, както и Божията присъда над хората в
Страшния съд, се съдържат още в ранните проповеди на основателя на ислямската религия – Мохамед, като те се проявяват според казаното му от Аллах още в първите сури на Корана (5), който
„предупреждава слушателите си, че Бог е един, а Страшният съд ще призове хората за делата си“ (6).
Разбирането за вярата в отвъдното, съдния ден и възкресението на мъртвите представлява четвъртия
постулат (кияма) от корените на ислямската религия – усул ад-дин. Есенциално изразени „корените”
могат да бъдат открити в Корана 4:136, сура „Жените”: „О, вярващи, вярвайте в Аллах и в Неговия
пратеник, и в книгата, която е низпослал на Своя пратеник, и в Писанието, което е низпослал преди!
А който отрича вярата в Аллах и в Неговите ангели, и в Неговите писания, и в Неговите пратеници, и
в сетния ден, той дълбоко се е заблудил” (7).
Според този постулат на ислямската вяра, относно възкресението се изразява надеждата на
всички мюсюлмани и обещанието за въздаянието в последния ден, когато Аллах ще съди цялото творение. Интерес представлява сходните моменти за настъпването на последния ден като композиция
добре позната от християнството и по-точно думите на Христос относно края на света и белезите на
Неговото пришествие (второто Му идване). Те се съдържат в двадесет и четвъртата глава на евангелието според Матей (8), посланията на св. ап. Павел (I Сол. 4-5 гл.; II Сол. 2-3 гл.;) и др., както и в последната книга на Св. Писание – Откровение. В исляма настъпването на последните дни е свързано с
второто пришествие на Иисус Христос – Иса ал-Масих. Според различните течения в исляма, второто
му идване е свързано с определени събития – неговата кръстна смърт, възкресение и последващо възнесение (9). Приема се мнението сред мюсюлманите, че Иисус Христос ще слезе от небесата, за да свидетелства срещу иудеите, които не са го приели, както и за християните, които за изопачили Неговото
учение и не са последвали исляма (10).
В свещената за исляма книга – Коран, специално е отделена цяла сура, която носи името –
Ал-Кияма (75 сура), където се поставя акцент върху възкресението. Прави впечатление твърдението
на Аллах, че може да събере костите му (на човека), както и да възстанови върховете на пръстите му
(Сура 75:3-4). Този текст напълно отразява пророчеството, изказано от пророк Иезекиил за възкресението на сухите кости, образуването на плътта и жилите, както и вдъхването на Господния Дух за
живот (Иезек. 37:1-14). Важно е да се отбележи, че пророчеството на Иезекиил е изречено ок. 1200 г.
преди написаното в Корана.
В последния ден Аллах, който е „Владетелят на Съдния ден“(11), изпълнява обещаното на всички според установения завет, според договора, сключен с всекиго с приемането на мюсюлманската
вяра и на Откровението. “Изчакай Деня, в който небето ще донесе явен дим! Той ще обгърне хората.
Това е болезнено мъчение” (Сура 44:11). Съдният ден се характеризира с потресаващи катаклизми –
небето става като разтопена мед, планините – като вълна, разпръсната от вятъра, небесата се раздират
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на части, ще изчезне Каабата, забравяне на Корана, изгряване на слънцето от запада и др. (12), а на
всеки човек се дава книгата на делата му. Ако му се даде в дясната ръка, значи е предопределен за Рая,
ако се даде в лявата му ръка – Аллах го е предопределил за ада (13). Подобно на настъпващия Господен
съд в кн. Откровение, и тук се появяват архангели, които чрез тръбен звук поставят началото на края.
Важно е да се отбележи и една особеност в ислямската есхатология, която е характерна за учението на
хилиазма, проповядващо, че настъпва хилядагодишно земно царство на Иисус Христос. В исляма това
е във връзка с вярването, че Страшният съд ще продължи хиляда години.
На всеки човек, изправен на съд пред Аллах, ще се връчи книга на земните му дела, която ще
предопредели и участта му в отвъдния свят: дали ще попадне в Рая (Джанна - “градина”), дали в Ада
(джаханнам - “геена”), или, ако пък човек не се е определил с вярата и с делата си, предопределени от
самия Аллах – в чистилище (ал-берзах - “стените”). Коранът говори за всеобщо възкресение в тяло
– Аллах е всемогъщ да възкреси мъртвите, за да застанат всички пред Неговия съд, затова се дава и
примера със сътворението на човека според ислямската религия от съсирек (вж. Сура 75:37-40).
Изключително колоритно е описанието в Корана на бъдния рай - той е действителното място
на наслаждение. Тук, на земята, има само преходност и животът е за ползване, докато раят е “място” на
действително пребиваване, жилище по-добро, но само за онези, които са богобоязливи. “Богобоязливите ще са на сигурно място – сред градини и извори, ще са облечени в коприна и брокат, един срещу
друг. Така! И ще им дадем за съпруги красавици с големи очи (14). Ще пожелават там всякакъв плод
– в сигурност. Не ще са вкусили там друго освен първа смърт (в земния си живот). Ще ги опази Той от
мъчението на Ада – благодат от твоя Господ. Това е великото спасение” (Сура 44:51-57).
Според Корана ще бъдат спасени всички истински мюсюлмани, всички, възстановили своята
истинна, изначална вяра. Не са истински мюсюлмани и онези, които приемат Корана само външно,
защото, според ислямската доктрина, Коранът трябва не просто да бъде четен, а преживян, т.е ще
бъдат съдени според истинската вяра (иман) на сърцето им, както и отдаването им, поклонението им
(ислям) пред кораничния бог - Аллах, богът на пустинния проповедник Мохамед.
От написаното дотук разбираме, че ислямската есхатология включва в себе си някои християнски представи за възкресението и последния ден. Разбира се, необходимо е да се отбележат и основните
направления в исляма, като сунизмът и шиизмът, чиито възгледи за киямата имат богата образност, но
и съществена разлика. Категорична граница поставя шиизмът, който в учението си акцентира върху
т. н. Махди – 12-ят имам, който е скрит и ще се появи във времето преди съда на Аллах. Махди е този,
който ще се препори с Иблис – шейтана (дявола) или с ад-Даджал (Антихриста) и едва след неговото
убийство ще настъпи обещаният ден от Аллах.
Проповедите на „пророка“ от пустинята са насочени изцяла срещу разбиранията на езичниците в периода на джахилията, затова и още в първите си Мекански проповеди, Мохамед използва подхода на заплахата и обещанията, чиято цел е ясна - неверниците да приемат религията при Аллах (15).
Важен аспект е възприятието за рая в ислямската религия, който е изцяло на хедонистична основа, но и с момент на преходност. В това обещание на Аллах остава неясно разбирането: кои пребивават в рая – мъжете или жените, и кои са повече в ада. Според ислямската традиция в ада пребивават
предимно жените и джиновете.
Разбирането за съдния ден, възкресението и съда на Аллах са коренно различни от учението на
християнството - в частност на Православната църква. Според нея, раят и адът се осмислят в две насоки – първо като място, където пребивават съответно праведниците и грешниците, между които „зее
голяма пропаст“ (Лк 16:26). Второто разбиране за рая и за ада, според светоотеческата традиция, е в
зависимост от състоянието на човека след неговата смърт – адът е място на вечния огън, на страдания
и вечни мъки, защото там не пребивава Бог и самата душа на човека е далеч от Него. И обратно - раят
представлява вечно блаженство, защото е изпълнено с радост от пребиваването на Бога и Неговата
благодат, той е присъствие на Бога, на Божествената Троица. Отсъствието на Божия Дух води до ада,
а мъката на човека е поради отдалечеността му от Бога.
Друга основна разлика между християнството и исляма относно рая и ада е представата за небесното Божие царство, което заема централно място в проповедите на Иисус Христос. Св. ап. Павел
определя царството Божие като “правда и мир и радост в Светаго Духа” (Рим. 14:17), а възкръсналото
тяло ще бъде духовно (1 Кор. 15:44). Затова християнството проповядва, че ако нямаше Христовото
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възкресение, то вярата ни би била напразна, но „Христос възкръсна от мъртвите и за умрелите стана
начатък. Понеже както смъртта дойде чрез човека, тъй и възкресението от мъртви дойде чрез Човека.
Както в Адама всички умират, тъй и в Христа всички ще оживеят” (1 Кор. 15:20-22).
Вярата в безсмъртието ясно подчертава копнежа ни за вечността при Бога, Който е нашата
единствена надежда и цел, която се достига чрез духовно-нравствено съвършенство и участие в светотайнствения живот на Църквата.
Христовото Възкресение е безспорната предпоставка за възкресението на всички човеци, защото Христос Бог е “възкресението и животът” (Йн. 11:25) и Той е, Който ни преведе от смъртта към
живота.
БЕЛЕЖКИ:
1. Тематична област в теологията, която разглежда крайните събития от човешката история и края на света.
2. Вярата в съществуването на един Бог: за иудаизма е Яхве; за християнството е Светата Троица – Един Бог в
Три Лица – Отец, Син (Слово) и Дух Свети; за исляма - Аллах.
3. Ислам (ар.) – Думата идва от инфинитив на aslama, който означава „подчинение“, „покорност“, „послушание“,
„смирение“ пред Аллах. В предислямския период хората от Мека са я употребявали като „договор“, „съюз“,
„сключване на сделка“. (Вж. Архиепископ Янулатос. Анaстасий, Аслам., Белград, 2005).
4. Ислямът като религия се появява през VII век на Арабския полуостров в градовете Мека и Медина.
(Вж. Пеев, Й. Съвременният ислям. УИ, 1999, с. 13).
5. „Четиво“, „Декламация“. Свещената книга на мюсюлманите, според ислямската религия това е вековечното
слово на Аллах. (Вж. Евстатиев, С. Ислямът. Кратък справочник. С., 2007, с. 112).
6. Попов, Р. Иисус Христос в Корана. С., 2008, с.39.
7. Стаматова, К. Един православен възглед върху „етиката“ на Мохамед. С., 2007, с. 9.
8. Въпреки тези признаци Господ Иисус Христос предупреждава и подчертава, че Неговото пришествие ще
дойде изненадващо (Мт. 24:23-24, 26-28) и че непосредствено преди самото Христово второ пришествие ще настъпят сериозни природни катаклизми – потъмняване на слънцето и луната и изпадането на звездите
(Мт. 24:29). Едва след тези природни промени ще дойде Господ Иисус Христос, така че ще Го видят всички, които
доживеят до този ден (Мт. 24:30 и парал.). В стих 36 на 24 глава Христос казва на Своите апостоли: „за оня ден
и час никой не знае, нито небесните ангели, а само Моят Отец”, т. е., въпреки че Иисус Христос дава признаци,
по които хората да се ориентират, все пак деня на Неговото идване никой не знае и няма да узнае, докато Той не
дойде в слава.
9. Попов, Р. пос. съч. с. 87. (Вж. Сура 4 - Жените).
10. Пак там, с. 90.
11. Коран 1:4.
12. Стаматова, К. Есхатологичните представи в исляма. Сп. „Духовна култура“, 7/2005, с. 14.
13. Пак там, с. 15.
14. Т.н хурии, жени, които ще бъдат винаги в млада възраст и ще бъдат постоянно девствени.
15. Стаматова, К. Ислямската представа за Иисус Христос. С., 2011, с. 114.
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Св. Кирил и Методий - най-ранни
запазени изображения

Частният съд над св. Константин Кирил от
църквата Сан Клементе в Рим - 9 век

Галина Тодорова
(ПУ „Паисий Хилендарски“, Теология IV курс)
Най-ранните изображения на светите братя Методий и Кирил се намират в Рим – те представляват стенописите „Частният съд на Св. Кирил“ и „Св. Кирил приема от император Михаил III мисия
за апостолство“ от 9 век, както и стенописът от 11 век „Пренасяне мощите на Св. Климент в Рим при
папа Адриан II от Св. Методий и Кирил“ - и трите стенописни сцени са в църквата Сан Клементе, която се намира в центъра на града, недалеч от римския Колизеум, на ул. „Св. Иоан Латерански“ (а през
средните векове „Виа Маджоре“)(1). Сред най-старите изображения на Св. Методий и Кирил се нарежда и една миниатюра (2) от 10 век в Менология на Василий II (976 - 1025), съхраняван във Ватикана,
илюстрираща момент от намирането на мощите на Св. Климент Римски в Херсонес от двамата братя
Св. Константин-Кирил и Св. Методий.
„През 1857 – 1870 година големият италиански археолог Де Роси (3) заедно с ирландеца Джоузеф Мълули (4) разкопава долната, първоначалната църква на Св. Климент (затрупана през 12 век).
Тогава именно вдясно от олтара – в левия кораб до южната стена се открива иззиданият и навремето
облицован с мрамор гроб на Кирил Философ.“ (5). Близо до открития гроб са намерени остатъци от
най-различни сцени, образи и композиции. Още на времето са направени копия на всички открити изображения. „Тези копия, които се пазят в Понтификалния институт по християнска археология в Рим,
са от голямо значение за по-нататъшното проучване, тъй като стенописите днес са вече много избледнели и са изчезнали някои техни съществени детайли. Още през 1906 г. Джузепе Вилперт публикува
труд върху живописта в първоначалната базилика Сан Клементе (6). В България Александър Теодоров
46

Култура

Св. Кирил приема от император
Михаил III мисия за апостолство IX в.

Балан (7), Асен Василиев (8), Богдан Филов (9)
и Васил Пандурски (10) разглеждат най-старите образи на Кирил и Методий в църквата Св
Климент в Рим, следвайки Де Роси. Главно по
Вилперт е пък работата на Владимир Филипов
от 1927 година. За тези стенописи прави първи
съобщения у нас Антон Митов през 1910 година.“(11).
„За тържествената сцена с императора, Константин-Кирил Философ е даден с тържествено облачение – с богато спуснат надолу маниакон (огърлие) с много бисери. Големи и много
разукрасени маниакони не са рядкост – особено при изобразяване на мъчениците (12).
На таблиона на императора има лъчист кръст.
Запазен е и светийският ореол на Кирил. Лицето – самият негов образ обаче липсва. Стилно
тази сцена с приемане мисия на Кирил за апостолство, както изобщо и фрагментите от другите сцени и образи тук, несъмнено са от 9 век.
Личи възгрубоватост в рисунък, но същевременно и голям стремеж към украса.“ (13) Тези
отличителни белези носи и сцената с Частния
съд на Кирил, която се намира в притвора на
църквата. В тази сцена са запазени най-стари-

те, достигнали до нас, образи на двамата братя, славянски просветители, Св. Константин-Кирил и Св.
Методий. Проф. Пандурски сравнява тази сцена с изображение върху надгробна плоча от катакомбата
на Св. Марко и Марцелин от 4 век в Рим, където починалият Теодул е коленичил пред седналия на трон
Христос. „Застъпниците тук, в сцената от притвора на църквата на Св. Климент в Рим, пред седналия
на трон Христос, са отдясно Св. Климент и Архангел Гавриил, а отляво Св. Андрей и Архангел Михаил с Методий отпред. Коленичилата фигура пред Св. Климент и Арх. Гавриил е току-що починалият
Константин-Кирил Философ – този, който се е свързал значително със Св. Климент, чийто мощи открива и донася заедно с брат си Методий в Рим.“ (14).Образът на Св. Константин- Кирил представя
удивителна портретна характеристика – възсиви коси и брада, големи, изразителни очи, високо чело,
монашеско облекло. Дланта на лявата му ръка е отворена нагоре, към Бог Син, сякаш просеща Неговото опрощение.
В дясната му ръка е нарисувана богато украсена книга, делото на неговия живот, преводът на
Свещеното Писание на славянски език. Самата оригинална Библия в дясната ръка на Христос, седнал
на трон, има своят също така богато украсен препис и в дясната ръка на Св. Климент, епископ на Рим.
От другата страна на сцената Св. ап. Андрей Първозвани също държи ръкопис, но с лявата си ръка –
свитък, който той сочи с дясната си ръка, обърната и към двамата, коленичили пред Христос, мъже.
Фонът за цялата сцена е в кобалтово синьо, с лек нюанс и от ултрамарин – един от най-ценните цветове за зографите от онова време, добиван от скъпоценния камък лазурит. Този цвят и днес е използван
в иконописта за представяне на небесния, божествен свят. За изразителността на живописната сцена
допринася контрастът между цветовете – студени и топли. Кадмиевите жълти и охрата от ореолите,
крилете на архангелите и одеждите изпъкват ярко върху синьото на фона. Червените и виолетовите
цветове от дрехите на Господ Иисус Христос и светиите, допълнени от експресивните контури на фигурите и лицата създават усещането за жизненост и пълнокръвна хармония за цялата композиция.
Нейната тържественост е подчертана от леката асиметричност в на пръв поглед симетричното подреждане на персонажите. Професор Пандурски пише, че и стилово, и в художествения си подход, това
произведение наистина може да бъде отнесено към времето на 9 век. В него се усеща връзка с живо47
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писта от предиконоборческия период. То носи характера на византийската иконопис. (А от подобни
религиозни, живописни сцени, през XX век, са повлияни множество модерни художници. Сред тях
са французинът Жорж Руо и други художници – експресионисти, фовисти и символисти.) Случайно
ли е обаче, че именно „Частният съд“ - най-старото изображение на светите братя, датиращо от 9 век,
е било пренебрегнато и унищожено. За него проф. Атанас Божков пише в издадената през 1989 своя
книга „Изображенията на Кирил и Методий през вековете“: „Днес стенописът е в лошо състояние, но
стиловите му особености могат да се разчетат….Неговият автор си служи с контури и тонове, лишени
от много нюанси, и слага ударението върху простотата на израза…Основните цветни полета и плътните линии не са лишени от емоционална натовареност, но в цялата фреска се чувства стремежът към
приглушаване на високите ударения – същият този стремеж, който е характерен белег за много от паметниците на балканските славяни.“ (15). Може би именно авторството на тази знаменита творба при
гроба на светеца, където, според житието му са ставали много чудеса, не се е харесвало на римските
папи.
Според Вилперт мястото на Кириловия гроб е в притвора, точно под сцената с частния съд. В
исторически план, за нас, българите, ценността на тази стенописна композиция се дължи най-много на
факта, че в нея са и най-старите запазени образи на Св. Кирил и Св. Методий. „От епитафията, от която са останали долу под сцената само няколко букви и думи, а тя е започвала отгоре над сцената (сега
тая част е съвсем изчезнала от преустрояванията в църквата) – епитафия добре допълнена и разчетена
от Вилперт – се вижда, че тъкмо това е сцената „частния съд“ или представянето на Константин-Кирил
Философ след смъртта му пред върховния съдия Христос.“ „В цялост възстановена (16) епитафията
гласи – на латински: (“Bonum certamen certavi, cursum consumavi, fidem sevavi. In religio reposita est mihi
corona sustitiae, quam) redde(t mihi in illa die Domi)nus Justus judex. D(eus hominum repartor benignus) ac
(rector, pre)ces nostras e(xaudi, ut Cyrillus tua miseratio – или – in tuo nomi)ne sanctorum tuorum socie(tate
laetetur. Per Jesum Christu)m Dominum nostrum qui venturus est (iterum. Lector die: Deus da Cyrile) o
peccatori requem aeternam. Amen.” – На български: („С добрия подвиг се подвизах, пътя свърших, вярата упазих; прочее очаква ме венецът на правдата, който ще ми даде в оня ден) Господ, праведният
Съдия. (Боже, щедри човешки отсъдник и управител), послушай нашите молитви, (за да може Кирил
по твоето милосърдие – или – в твое) име да се възрадва в сонма на твоите светци (чрез Иисуса Христа), нашият Господ, който ще дойде (пак. Четецо кажи: Боже, дай на Кирила) грешника вечен покой.
Амин.“ (17).
От 11 век е другата, запазена до нас, сцена с образите на светите братя – Пренасяне мощите на Св.

Пренасяне мощите на св.
Климент в Рим при папа
Андриан II от св. Методий и
св. Кирил.
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Климент от Ватикана в църквата Св. Климент – Сан Клементе. Тази стенописна композиция е стилово
свързана с още три други сцени – две от които представят моменти от живота на Св. Климент, а третата представя историята на Св. Алексий. „Ктитор на всички тия сцени е някой си Бено от Рапица със
цялото си семейство. Жена му носи името Мария. Може би тя е същата Мария Мацелария в ктиторския надпис под сцената „Пренасяне мощите на Св. Климент“. Установено е, че този Бено от Рапица
(име със славянски произход) е живял към 1080 година. Следователно всичките тези еднакви по стил
и художествено изпълнение стенописи са изрисувани тук в края на 11 век.“ (18). Цветни репродукции
от тази сцена откриваме и в книгата „Кирил и Методий в Рим“ на проф. Пандурски и Светлин Босилков и в книгата на проф. Атанас Божков „Изображенията на Кирил и Методий през вековете“. Можем
да видим открития саркофаг на мъртвия светец, нарисуван почти като жив, сякаш наблюдаващ това,
което се случва по време на церемонията по пренасяне на неговите мощи. Зад саркофага му, начело на
процесията върви римският папа, нарисуван с висока тиара. Изправени от двете му страни, в монашески одежди, са двамата славянски първоучители. С ореоли са изрисувани само папата, Св. Кирил
и Св. Климент в саркофага. От надписа под сцената е ясно, че през 11 век са обърквали папа Николай
Първи, който е бил радетел за помирение между Източната и Западната Църква, с папа Адриан Втори,
по чието време двамата славянски просветители са били в Рим. Покана за тяхното посещение отправя
папа Николай I, но той не ги дочаква, умира през 867 година. Посреща ги папа Адриан II.
Третото ранно произведение, пазещо образите на Св. Константин Кирил и Св. Методий се съхранява в един от ръкописите на Ватикана – Менология (месецослов) на Василий II, писан и илюстриран между годините 979 – 989 (Vat. gr. 1613). Проф. Иван Дуйчев по-подробно разглежда миниатюрата,
в която можем да видим образите на почитаните от нас светци (19). Тя е посветена на 25 ноември –
денят на Св. Климент Римски. В нея е илюстрирано и чудото с намереното при саркофага с мощите на
римския светец изгубено дете, описано в литературните паметници.
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