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ела именно в това, че чрез единно
вероизповедание се за
мествало
разединяващото вътрешно ези
чество. Сега обаче възниквала
една голяма заплаха. Докато сла
вянското и първобългарското
езичество било своя „домашна“
вяра, свърза
на с вековни тра
диции и вкоренена дълбоко в
народния бит, християнство
то – ако и вече отдавна да било
проникнало спорадично меж
ду славяни и първобългари и да
имало свои огнища в български
те земи – представяло вярата на
една чужда и най-често открито
враждебна империя.

име „гърци“, а като „християни“
„Българите сториха много до
брини на християните, но хрис
тияните забравиха“.

Отшелникът свети Йоан Рилски
Епохата, която обхваща
втората половина на IX век и
първите десетилетия на X век,
е време на основни промени в
културното развитие на българ
ския народ. Покръстването през
865 г., подготвено от цялото пре
дишно развитие, предизвиква
дълбока криза в живота на наро
да. При липсата в онази епоха на
истинско народностно чувство
и съз
нание в днешния смисъл
на думата, вярата и езикът със
тавят главните обединителни
звена в държавата. Двувековно
то съществуване на българската
държава се отличава по нача

ло с борба на „езичници“ сре
щу „хри
стияни“, с други думи
– между езичниците славяни и
първобългари и християнската
Византийска империя.
Борбите между двете съ
седни държави и двете етниче
ски групи приемали облик на
стълкновения между два про
тивоположни религиозни свето
гледа. Това схващане е особено
ясно изразено в един от първо
българските надписи от времето
на хан Персиан (831–836) гдето,
говорейки за българо-византий
ските от
ношения, византийци
те са означени не с обичайното
4

Срещу единството на христи
янската рели
гия езичеството
в българската държава не се
противопоставяло като един
но вероизповеда
ние. Днес ние
познаваме сравнително добре
цялата разновидност на ези
чеството, което господствувало
в държавата на хан Крум и него
вите непосредствени приемни
ци. Към езическите вярвания на
многочисленото славян
ско на
селение и на първобългарите се
прибавяли някои поверия, които
произхождали от най-дълбока
древност, били свързани с гръ
ко-римските езически религии
и достигнали до това време чрез
посредничеството на запазеното
тук и там, главно из недостъпни
те планински области, тракий
ско население, което доживяло
времето на славянското завоева
ние.
Липсата на верско един
ство в езичеството съставяла
една от слабостите на българ
ската държава през първите два
века от нейното съществуване.
Една от главните положителни
черти на християнството се кри

Не е чудно прочее, че част от
българското болярство вдигнало
бунт срещу княза покръстител
непосредствено след покръства
нето. За тези боляри и за народа,
който ги следвал, промяната на
вярата се очертавала като истин
ска измяна на народната тради
ция и отстъпление пред лицето
на Византия, срещу която били
водени до това време най-мно
го войни. В такъв смисъл за
стъпниците на езическата вяра
били защитници на етническата
само
битност и на държавната
самостойност срещу империята.
Общо взето, техните опасения
били основателни и почивали на
5
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ните проблеми: как да се съчетае
приемането на християнството
и свързаната с него духовна и
материална култ ура от Византия
с отстояването на народностна
та независимост.
Този конфликт в отно
шенията между средновеков
на България и Византийската
импе
рия можел да бъде раз
решен задоволително само по
един път: създаването на своя,
народностна църковна йерар
хия и въвеждането на славян
ския език като богослужебен и
по-нататък като книжовен език
в държавата. Чрез дейността на
Константин Философ-Кирил и
Методий, чрез пренесената от
техните ученици и по-късни
следовници книжнина на старо
български език вторият голям
шавал напълно задоволително.
Християнската проповед и бо
гослужебната книжнина вече
преставали да бъдат оръдия за
чужда асимилация, а ставали на
чало за по-нататъшно развитие
на старобългарската книжнина
и на българския език.
Не по-малко трудно било
обаче разрешението на въпроса
за създаване на българска цър
ковна йерархия, сиреч такава
йерархия, която – ако и разпрос
транител на новата вяра – да не

наблюдения върху политиката
на Византийската империя.
Широката мисионерска дейност,
водена от византийското пра
вителство и от Цариград
ската
патриаршия, почивала на схва
щането за християнството като
превъзходно оръжие в отноше
нията на империята към чуж
ди, иноверни народи и племена.
Един от най-видните църковни
деятели на Византия от втора
та половина на IX век, патри
арх Фотий, най-красноречиво е
изразил това схващане. Според
него християнизирането на един
чужд народ или на чуждо племе
било най-сигурното средство за
възпирането на всяка враждеб
ност и за подчинението му на
византийската политика.
Църковната
йерархия,
която бивала установявана от
византийското
правителство
и от патриаршията в чужди
те страни непосред
ствено след
тяхното покръстване, всъщност
се явявала могъщ проводник на
византийската политика в раз
ни области на живота. За „без
книжни“ народи – какъвто бил
българският до 865 г. – това се
очертавало като много тежка
заплаха. Така пред ръководите
лите на българската държава се
налагала една от най-съдбонос
6
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бъде проводник на чужди ду
ховни и политически тежнения,
които можели да увреждат инте
ресите на българския народ и на
държавата. Като пряк резултат
на своята мисионерска дейност
византийското
правителство
и заедно с него Цариградската
пат
риаршия, която неизменно
следвала провежданата от него
политика, полагали усилия да
установяват подчинена на Ца
риград църковна йерархия в но
вопокръстените страни и твърде
често дори да налагат на челни
места в тази йерархия лица от
гръцки произход, които естест
вено щели да бъдат най-верни
служители на империята.
Византийско-руски
те църковни отноше
ния през
средновековието свидетелству
ват особено ясно колко много е
държала Визан
тийската импе
рия за прокарване на тази своя
политика даже по отношение на
огромната и многолюдна руска
земя, с която я свързвали широ
ки политически и икономически
връзки. Тази намеса на Патри
аршията в новопокръстените и
зависими от нея страни се чув
ствувала предимно в организи
рането на по-висшата църковна
йерархия. По-нисшето духовен
ство и в частност монашеството

оста
вали по-далеч от намесата
на цариградската патриаршия и
нейните поставеници.
Твърде малко се знае за
организацията на християнската
църква в българската държа
ва
през десетилетията непосред
ствено след покръстването. Не
сме в състояние да посо
чим с
положителност имената и на
родностния произход на първи
те предстоятели на българската
църква. Несъмнено е обаче едно:
Цариградската патриаршия и
тук правела всичко, за да създаде
подчинена на себе си църковна
йерархия, срещу което бълга
рите естествено се опитвали да
окажат твърд отпор.
Появата на Кирило–Ме
тодиевите учени
ци в България
през втората половина на 885 г.
или началото на 886 г. изиграла
огромна роля в това отношение:
тук идвали като организатори на
църковния живот просветители
и книжовници лица от славян
ски произход и, както може да
се предполага за някои от тях с
голяма положителност, именно
български славяни. Огнища на
просветната и книжовната дей
ност били не толкова църквите,
колкото манастирите, изникна
ли в българските земи. Онова,
което било от съдбоносно зна
7
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това българско монашество през
епохата непосредствено след по
кръстването е основателят на го
лямата обител в недрата на Рила
– Иван Рилски. За неговия жи
вот ние сме сравнително добре
осведомени от богати
те исто
рически извори; осем жития на
български език и едно на гръцки.
Благодарение на това ние можем
да проследим в големи подроб
ности и точно отделни моменти
от не
говия живот и дейността
му, както и началната история на
основаната от него обител.
Появата на няколко негови жи
вотоописания още през средно
вековието заслужава внимание:
тя свидетелствува за твърде ран
ното зараждане на култ към него,
а заедно с това изразява ясно по
требата да се изтъкнат животът
и подвизите на един отшелник
от български произход срещу
тенденциите на Византийската
патриаршия за налагане на аги
ографски цикъл на лица от гръц
ко потекло, от западен произход
или от Изтока, но не и славяни.
Въз основа на някакво
старо, непознато днес житие,
писано вероятно през X век, сле
дователно немного след смър
тта на отшелника, както и въз
основа на народни преда
ния
през XI–XII век, било съставено

чение, било обстоятелството, че
в тези първи обители – бъдещи
средища на просветната и кни
жовна дейност, разсадници на
славянската просвета и книжни
на – още от самото начало се съ
средоточили духовници от бъл
гарски произход.
Манастирските братства
в новопокръсте
на България
представлявали малка примамка
за Цариградската патриаршия. В
тях не прониквали представи
тели на византийска църковна
йерархия, лица от гръцки произ
ход. Съставът на тези първи
манастирски общежития в бъл
гарските земи се набирал от бъл
гари, управлявал се от българи.
Това наистина били огнища на
християнизаторска дейност, оба
че носители на „побългареното“,
невизантийското християнство,
което не било проводник на
чужди интереси от политичес
ки характер. Само по този на
чин новосъзда
дените обители
ставали средища на българската
култура, откъсвали новата вяра
от тесните и себични интереси
на Цариградската патриаршия
и примирявали приетото от Ви
зантия християнство с народно
стните интереси.
Един от първите и
най-видни представите
ли на
Снимка: Иван Шишиев
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от неиз
вестен български кни
жовник едно „народно житие“.
Това е епохата на византийското
владичество, когато цариград
ското правителство и Патриар
шията полагали големи усилия
за потъпкване на българската
народност и заличаване споме
на за нейното минало. Един от
най-видните византийски кни
жовници от онова време, архи
епископът на Охрид Теофилакт,
грък от Евбея, написал житие на
Климент Охридски, чрез което
вмъкнал този славянобългарски
просветител и книжовник в пан
теона на цариградската църква
и го приобщил много тясно към
византийската култура, като съ
щевременно се постарал да пре
махне завинаги използуваните
от него за това дело налични
български първоизвори.
Срещу това неизвестен
българин – който по своята об
разованост и по писателското
си умение далеч не можел да се
сравни с уче
ния византийски
духовник – съставил житие на
отшелника от Рилската пусти
ня на народен език, достъпен и
разбираем даже за най-прости
те негови събратя. Личността
на рилския отшелник става за
българите от епохата на визан
тийското владичество символ на

българщината. С тази своя черта
„народното житие“ се отличава
напълно от едно друго житие на
Иван Рилски, съставено мал
ко
по-късно от византийския кни
жовник Георги Скилица. През
времето на император Мануил
I Комнин (1143–1180) той бил
в продължение на няколко го
дини управител на град София
и неговата област. Животът на
рилския пустинник тук е изло
жен в твърде витиевата форма,
но затова без онова искрено пре
клонение пред неговата личност
и дейността му, което долавяме в
писанието на неизвестния бъл
гарски книжовник.
Измежду другите жи
вотописи, посветени на Иван
Рилски, особено упоменание
заслу
жава житието, написано
от последния патриарх на сред
новековна България – големия
български и общославянски
книжовник Евтимий Търновски,
съставено вероятно след 1375 г.
Към тези книжовни извори се
добавят известен брой народни
предания, запазени всред насе
лението на югозападните бъл
гарски земи отчасти и до наши
дни.
Иван Рилски се родил
в малкото село Скрино, разпо
ложено в гънките на Осоговска
10
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планина, на десния бряг на река
Струма на около час път от го
лямото село Бобошево. Както
показва самото име на селцето,
съществуващо и до днес, него
вото население – пък и изобщо
населението в цялата тамошна
покрайнина – било чисто бъл
гарско. Точната дата на рожде
нието на бъдещия пустинник
не е посочена в никой от наши
те исторически извори, обаче с
голяма вероятност мо
же да се
приеме, че той се е родил към
876–880 г.
Роден през последни
те години от управ
лението на
княз Борис, той бил съвремен
ник на краткотрайното управле
ние на неговия син Владимир
(889–893), после на изпълнената
с победоносни борби срещу Ви
зантийската империя и с кипя
ща културна дейност епоха на
цар Симеон, както и на първата
част от управлението на Симео
новия син Петър (927–969). Син
на бедно семейство, младе
жът
прекарал – както това изрично
е раз
казано в някои от живо
тописите – тежко нерадостно
детство. Преданията разказват,
че той трябвало да изкарва пре
храната си като бедно пастирче.
Ранната загуба на ро
дителите,
тежестите на живота и множест

вото преживени огорчения съ
будили у младия и чувствителен
планинец желание да се „откъс
не“ от света и да потърси убежи
ще в някоя от възникналите по
това време обители. Там го вле
чела надеждата да намери облек
чение от злините в своя живот;
към тази стъпка го подтиквал и
неговият нрав: „Той странеше от
сборищата и празните разговори
и ненавиждаше празнословия
та“ – разказва за него един от не
говите животописци. Наистина,
покровителствувани от държав
ните и църковните власти, ино
ческите обители представлявали
за мнозина люде от онези време
на по-безпечни убежища, откол
кото мирският живот.

Следва...
Автор: Иван Дуйчев,
Източник: Страници от минало
то. Очерци. София, 1983, с. 185204.
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Взаимодействия и връзки между Рилския
манастир, Атонското монашество и КиевоПечорската Лавра
Според един от големите християнски историци на ХХ век –
проф. Михаил Поснов, представител на научната школа на Киевска
та духовна академия и същевременно един от основателите на Бо
гословския факултет на Софийския университет, за християнското
просвещение сред славянските народи и за историята и традицията
на Църквата в славянските страни най-голямо значение има ми
сионерското и духовно-просветно дело на светите братя Кирил и
Методий, пренесено и разпространено от техните ученици в Бъл
гария и другите славянски страни (Поснов 1994). Тази научна теза
е възприета от представителите на българската църковно-истори
ческа и богословска наука. Историята на Църквата и на християн
ската култура сред българския народ и другите славянски народи е
неразривно свързана с първоосновите и образците на нашата обща
православна духовна традиция – традицията на Православното
славянство (Slаviа Orthodoxa), която възхожда именно към светите
братя Кирил и Методий като първоучители и просветители на сля
вянските народи и с делото на техните ученици като първостроите
ли на духовната култура и църковния живот на тези народи. Когато
разглеждаме историята на монашеството и проследяваме големите
манастирски традиции в историята на Православното славянство
ние откриваме много от изначалните елементи и определящи насо
ки на тази монашеска традиция именно посредством образа на два
мата първоучители, които като монаси и мисионери на Църквата са
постигнали святост чрез своя учителски и първосветителски под
виг. Традицията на образованите и учени монаси – учители, просве
тители и мисионери, е залегнала в историята и модела на първите
големи манастири в България и Киевска Русъ. Това са манастири,
които адаптират на славянска почва утвърдени образци на иноче
ски живот от големите монашески центрове на Константинопол,
Мала азия и Света гора.
12
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ученото монашество и характера на старобългарската християнска
култура на Симеоновия Златен век и преминава от Преслав и Ох
рид, Зограф и Света гора към традициите на християнската цивили
зация на целия Православен славянски свят (Slavia Orthodoxa). Тази
обща православно-християнска културна и духовно-просветна тра
диция може да се види както в България по времето на български
те владетели с. Цар Борис, цар Симеон Велики и цар Петър така и
в Киевска Русь при покръстването на св. цар Владимир. Нейните
най-ярки носители са просветените монаси и техните големи про
светни центрове, които са плод на главните манастири или лаври.
Духовните и книжовни школи в Преслав и Охрид, а след това и в
Рилската света обител и Зографския манастир на Света гора са ос
новните духовни и културни центрове и главни християнски про
светни школи на Българската църква през вековете.

Манастирите са най-важните духовни институции и църков
ни учреждения при изграждането на църковния живот и разпрос
транение на християнската просвета сред българите. Това става
чрез новата старобългарска християнска книжнина, която възник
ва през ІХ и Х век за нуждите на вярващите християни и за църков
ното богослужение. По-късно този модел за християнско просвеще
ние на говорим и разбираем език се пренася и разпространява при
християнизирането на Киевска Русъ и приобщаването към Църк
вата на другите славянски страни и народи. В българската столица
Велики Преслав, а по-късно и в град Охрид се създават две големи
книжовни школи, които са центрове на духовен живот и християн
ско просвещение, свързани с множество манастири. Тези манастири
са както от градски, така и от извънградски тип, но те са предимно
владетелски – възникнали и устроени според ктиторското право на
християнските български владетели.
В началото на Х век по време на българския цар Симеон на
Света гора възниква Зографския манастир (Монастиръ Зографъ
1911:1-2), а след това в България е основан и Рилския манастир от
българския отшелник св. Йоан Рилски (Дуйчев 1947: 89-168). Двата
големи манастира – Зографски и Рилски, продължават книжовната
и духовно-просветна дейност на Преславската и Охридската кни
жовни школи и остават през вековете като най-важните монашески
и манастирски средища за православна просвета и духовен живот
за българите. Този културен и институционален модел на манастир
ската обител като духовна и книжовна школа е характерен за изна
чалната славянска и старобългарска традиция на Църквата и се ос
новава върху принципите на християнското духовно просвещение
и културно творчество, завещани от светите братя Кирил и Мето
дий от тяхната Великоморавска мисия и от техните ученици в Бъл
гария (Громов 2009:7-17). Този институционален модел за духовна и
просветителска мисия на манастирите и поддържане на християн
ското духовно просвещение на вярващия народ идва от идеалите на

В традицията на Българската православна църква св. Иван
Рилски е почитан като първи най-голям основател на отшелниче
ското монашество и като небесен закрилник на българския народ.
Макар различните форми на общежитийно монашество да са били
познати у нас още при Покръстването на българския народ и голе
ми общежитийни манастири да са съществували и преди неговия
отшелнически подвиг, то именно Рилският светец е възприеман
от православната традиция на Българската църква като същински
първоосновател на анахоретското – отшелническо монашество в
България, а също така и като най-велик духовен отец и учител на
монашеството сред българите.
Като ученик на свети Климент Охридски и образован монах
св. Йоан Рилски пристъпва към по-трудната форма на монашеския
подвиг – отшелничеството и създава по времето на българския
цар Петър нова монашеска обител, която съчетава пустиножител
ството с общежитийния устав. По своя характер Рилската свещена
обител играе ролята на Велика лавра за българското монашество,
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а св. Йоан Рилски за учител и духовен наставник на монашество
то. Поради факта, че просиялият в святост Рилски пустиножител
и Чудотворец е достигнал до най-високите степени на аскетичното
и духовно-нравствено съвършенство като монах и Божий угодник,
българската църковна традиция съвсем заслужено му приписва ро
лята и значението на същински основател, учител и духовен отец
на монашеството сред българите. По-късните монаси-анахорети
и основатели на подобни отшелнически обители в западните бъл
гарски предели през Средновековието като св. Йоаким Осоговски
(Михайловски 2008: св. Гавриил Лесновски и св. Прохор Пчински се
възприемат като духовни ученици на св. Иван Рилски, като възпи
таници и продължители на неговата монашеска духовна традиция и
школа (Динков 1954: 114-116).
Макар и да е познавал светогорската традиция на православ
ното монашество българският отшелник не е използвал непосред
ствено уставите на атонските големи общежитийни манастири, за
щото създава своя манастир в началото на Х век, когато все още не
са изградени Великата лавра и големите атонски манастири, от кои
то на свой ред е могъл да почерпи образец св. Антоний Печорски.
Каква е връзката между св. Йоан Рилски и св. Антоний Пе
чорски и какво е значението на тези първи пустиножители за мо
нашеството и православната духовна традиция на Църквата сред
своите новопросветени народи?
Според думите на известния историк и византинист проф.
Димитрий Оболенски св. Йоан Рилски, и св. Антоний Печорски
играят ролята на първооснователи на монашеството сред новопо
кръстените славянски народи в България и Киевска Русия, защо
то техните манастири са основани не чрез ктиторската подкрепа на
православните владетели, както други предишни обители, а са ут
върдени върху техния личен духовен подвиг, монашески пример и
духовно поучение (Оболенски 2001). Ето защо тяхната историческа
и духовна роля, от гледна точка на Църквата, е на същински осно
ватели и първоучители на монашеството в техните страни и сред
техните славянски народи.
По отношение на Света гора и светогорското монашество
между двамата отшелници, обаче, има известна разлика. Докато св.

Антоний Печорски е бил атонски монах, който познава лично опита
на атонското православно монашество и въз основа на него възпри
ема един утвърден модел за своята манастирска обител – Киево-Пе
чорската лавра непосредствено от Света гора, то св. Йоан Рилски
познава тази традиция в нейния по-ранен отшелнически етап и
създава своята обител преди възникването на Великата лавра на св.
Атанасий Атонски и на другите големи общежителни манастири.
Св. Йоан Рилски очевидно познава духовния живот в мана
стира на св. Йоан Колов, близо до град Йерисо в Халкидики, който
се намирал близо до областта Провлака на границата на Света гора.
Това е древна монашеска обител, позната на българите и на южните
славяни, чрез посредничеството на която през ІХ век те достигат до
Света гора и постепенно преминават и на територията на Атонския
полуостров. Елементи от устройството, типика и организацията на
монашеския живот от тази света обител, близка до българите и въ
обще до южните славяни, според много изследователи, вероятно е
взаимствал и св. Йоан Рилски при създаване на своята монашеска
общност в Рилската пустиня. За разлика от св. Антоний Печорски,
обаче, който е бил монах на Атон и като последица от това въвежда
в устройството на Киево-печорската лавра модела на древния руски
общежителен манастирски живот на Атон, защото познава лично и
може да използва вече изградената светогорска традиция на обще
житийно монашество, свързана с устава на св. Атанасий Атонски,
при създаването на Рилската света обител това е било все още не
възможно, защото този процес в България е протекъл в по-ранен
етап в началото на Х век.
Свети Йоан Рилски като образован монах е познавал и из
ползвал по-древни монашески правила, устави и образци за обще
жително монашество, които са свързани с традиции като Студий
ската, правилата на сирийското и кападокийското монашество, въз
основа на които той създава своята Рилска обител. Тази обител е от
древен отшелнически и в извесетн смисъл предагиоритски кинови
ен тип, но много близка по дух с монашеството в Зографския ма
настир и като цяло на Света гора. Тези особености на монашеския
живот се долавят най-вече от съдържанието на „Завета на св. Йоан
Рилски“, който е бил общото духовно наставление с елементи на мо
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нашески устав за рилското монашеско братство и е запазен до нас в
една по-късна редакция, която е много близка вече до агиоритската
исихастка традиция.
За разлика от българския Рилски пустиножител Св. Антоний
Печорски и неговите събратя са могли по-непосредствено да пре
несат в Киев агиоритската общежителна (киновитийна) монашеска
традиция и да изградят своята Киево-Печорска лавра по модела на
Великата лавра и на другите славянски общежителни манастири ка
къвто е бил древния манастир Ксилургу или Стария Русик на Атон
(Шумило 2015:7-11).
Според някои изследователи на историята на Българската
църква и на християнската старобългарска книжнина по времето
на св. Иван Рилски все още цялата известна ни по-късно в старо
български и славянски превод монашеска литература още не е била
преведана. Много учени основателно предполагат и приемат, че са
мият Рилски пустиножител в своята духовна подготовка е усвоил и
гръцки език и, или сам е превеждал определени авторитетни свето
отечески текстове, или под негово ръководство в Рилската обител са
се превеждали литературни творби на аскетическото и монашеско
богословие (Гошев 1954; Панчовски 1957; Пулос 1992). Такава теза
изказват богословите акад. Иван Гошев, проф. Иван Панчовски и
архим. Пантелеймон Пулос. Те аргументирано посочват въз осно
ва на историческите и агиографски свидетелства, че светият отец
е познавал и е чел постоянно с особен интерес произведенията на
св. Ефрем Сириец, на св. Антоний Велики, на св. Теодосий Велики
и св. Теодор Студит, а на своите духовни последователи препоръчва
непрестанно да четат и да задълбочават познанията си върху „оте
ческите писания.” С основание може да се предположи, че в мана
стира още от неговото възникване съществува книжовна школа и
скрипторий за превод и преписване на духовна и богословска ли
тература. Наличието в книгохранилището и в ръкописната сбирка
на Рилския манастир на отделни стари глаголически фрагменти от
творенията на св. Ефрем Сириец и св. Йоан Лествичник, например,
показват убедително както древността на книжовното наследство
в Рилската обител, така и съдържанието и репертоара на монаше
ската и аскетична литература, която се чете, превежда и преписва в
18
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манастира. Много светоотечески сборници с духовни наставления,
авторитетни патерични антологии и наръчници за духовен живот
са вече преведени и достъпни за българските монаси и духовници.
Сам св. Иван Рилски споменава в своя „Завет” някои от тях изрично
и по име – това са св. Ефрем Сириец, св. Антоний Велики, св. Тео
дор Студит, а за позоваването на други можем да съдим по косвени
данни. Чрез превеждането на т.нар. „изборни отци”, или подбраните
най-авторитетни части от техните писания на старобългарски език,
в големите книжовни центрове на тогавашна България се появяват
на достъпен за българите език основните съчинения на св. Атанасий
Велики, св. Василий Велики, св. Григорий Богослов, св. Максим Из
поведник и св. Йоан Дамаскин. Този процес на превод и адаптация
на светоотеческите извори на християнската етика и на авторитет
ните патерични поучения на монашеското и аскетическото бого
словие очевидно е протичал интензивно и в монашеската общност,
основана от св. Иван Рилски.

3. Българското монашество на Атон и неговите връзки с
Рилския манастир и Киевска Русь.
Българските и древно-руските монаси на Атон още през Х
век се подвизават заедно рамо до рамо в много светогорски мана
стири и отшелнически килии. Общото духовно и книжовно наслед
ство, свързано със славянския език в църковното богослужение и
духовната книжнина създава много тесни връзки на единомислие и
общи монашески обители, общи скрипториуми и духовни центро
ве, както в големите манастирски обители, така и в по-малките ски
тове и келии на Атон.
Постепенно през вековете между Рилския манастир, Зограф
ския манастир и Киево-Печорския манастир тези книжовни и ду
ховни връзки се разширяват и задълбочават, а чрез тях протичат
основните и интензивни процеси на взаимодействие и сътрудни
чество между народите и техните поместни православни църки.
Много от книжовните паметници от Преславската и Охридската
школа от края на Х и началото на ХІ век отиват в Киевска Русь и
подкрепят процеса по създаване на християнска и монашеска кни
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жнина в древно-руските земи и особено в Киево-Печорската лавра.
Между българските големи манастири, които исторически играят
ролята на славяно-български лаври в Рила и Зограф и древно-ру
ските манастири на Атон и Киево-Печорската лавра през следващи
те векове след тяхното устройване се изграждат непосредствени и
близки културни връзки, които се основават на общата вяра и пра
вославно изповедание, но също и на общи интереси в областта на
духовния живот и монашеската аскеза. Налице са специални дого
вори за обмен на монаси и богослужебна литература между Рил
ския манастир и Свето-Пантелеймоновия манастир на Света гора
(Дуйчев 1947), което може с основание да се предполага, че е било
налице и между Зограф и Киево-Печорската лавра. Много монаси
от Киевската алвра са идвали и са се заселвали в Зографския мана
стир, също и в неговите скитове и келии
Тези дълбоки и близки връзки през вековете, се основават
на обмена на ценни ръкописи с общата славянска богослужебна
книжнина и духовна литература, които се създават и преписват в
общи обители на Света гора каквито са Зографския и Пантелеймо
новския манастири, а по-късно и чрез посредничеството на Тър
новската книжовна школа. За тези интензивни процеси на обмен
свидетелстват много конкретни паметници и исторически събития.
Така например чрез препис от Търново в Киев е изпратен нов пре
вод на каноничния сборник „Кормчая книга“, който да служи на ма
настирите и за управлението на църковния живот в древно-руските
области по време на татарското иго. А чрез учениците на патриарх
Евтимий в Киевска Русь са пренесени и съхранени много от кни
жовните трудове на Търновската книжовна школа. Чрез дейността
на Киевския митрополит Киприан и Григорий Цамблак се пренасят
сред древните руси книжовното богатство на Светогорската и Тър
новска книжовни школи, които се свързват с духовно-обновително
то движение на исихазма.

4. Връзки между Рилския манастир, светогорското мона
шество и Киево-Печорската лавра през ХIII - ХIV век и по време на
нео-исихасткото обновление ХVІІІ-ХІХ век.
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Православната духовност на Исихазма и наследството на
Търновската книжовна школа оформят едно общо духовно прос
транство, което свързва Рилския манастир, Зографския манастир,
Свето-Пантелеймоновия манастир на Света гора и Киево-Печор
ската лавра. Този процес на единство и обновление на православна
та християнска духовност и на монашеството най-ярко може да се
проследи при т. нар. Исихастко обновление в Православния изток
през ХІІІ-ХІV век и влиянието, което тръгва от Атон, преминава
през България и достига на север до Киевска Русь и целия Славян
ски свят. Това влияние акад. Димитрий Лихачов определя като „вто
ро южнославянско влияние“ и то се свързва най-вече с Киевския
митрополит Киприан (Лихачов 1946).
В България това влияние е свързано с Търновската книжов
на школа и православната култура на Второто българско царство,
в които по-древните традиция на Преслав, Охрид и Рилския мана
стир се свързват със Зографския манастир, Великата лавра и другите
атонски манастири. В края на ХІІІ и началото на ХІV век в Зограф
ския манастир като отшелник в пещера към манастира се подвизава
св. Козма Зографски, който възражда древните отшелнически тра
диции. По това време на Атон работи и стареца Йоан, който започва
да преглежда и поправя старите славянски ръкописи и да ги сравня
ва с гръцките оригинали и с това дава тласък на новото движение за
духовна просвета, свързано с обновлението на исихазма, обхванало
Света Гора, Балканите и Славянския свят. Ученици и последовате
ли на тези светогорски исихасти са св. Теодосий Търновски и св.
Патрийрх Евтимий Търновски, които също се подвизават на Света
гора в същите отшелнически обители и във Великата лавра, където
се запознават с новото исихастко духовно движение и го пренасят
в България. В Търново през ХІІІ и ХІV век са пренесени и светите
мощи на св. Йоан Рилски и друго големи подвижници и светци като
св. Петка, св. Иларион Мъгленски и други православни светии, за
които патриарх Евтимий съставя жития, похвални слова и служби,
в които разкрива принципите на исихазма и мистическото бого
словие на Православната църква, които дават тласък на духовното
обновление в целия православен свят. Чрез своята литургическа и
езикова реформа той поправя богослужебните книги и така чрез
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Търновската книжовна школа те отново се предадени на север към
руските земи и руските свещениобители. Тово ново „преложение
книг“ е в основата и на голямото духовно обновление на исихазма,
свързано с „второто южнославянско влияние“ върху руската пра
вославна култура и богословска книжнина прец ХІV – ХV век. След
пренасяне на мощите на св. Йоан Рилски в Търново и възприемане
на обновлението на духовността от Света гора двете духовни шко
ли на българското монашество – Рилската и Атонската се срещат
и взаимно се обогатяват чрез плодовете на Търновската книжовна
школа. Св. Патриарх Евтимий подлага на нова художествена и аги
ографска обработка и трактовка според богословските принципи и
литературно-стилистичните канони на исихазма, именно Житието
на св. Иван Рилски Чудотворец, като се стреми да опише и обрисува
словесно „по лепоту” - както се изразява самият житиеписец, т.е.
по-изкусно, по-цялостно и по-прецизно от гледна точка на Право
славното аскетическо богословие и исихастка духовност, личността
и духовния подвиг на Рилския светец. Описанието на най-високи
те степени на духовния живот, свързани с безмълвието и съзерца
нието на Божията слава, за които се споменава в Завета на св. Иван
Рилски, и директната връзка с учението за постоянната Иисусова
молитва, могат да ни посочат неразривната връзка между по-ран
ните аскетически принципи на монашеската духовност с основните
насоки на исихазма, които се разгръщат през ХІV век.
Във Византия движението на исихазма набира сила от вто
рата половина на ХІІІ век и достига своите върхове през ХІV век по
време на Паламитските спорове, но в Рилската света обител отгла
сът от литературата на Търновската книжовна школа и исихастките
книжовни традиции и образци са живи и плодотворни и през ХV
век. Чрез учениците на св. Григорий Синаит в България – св. Тео
досий Търновски, св. Ромил Видински, св. Патриарх Евтимий Тър
новски и много други, духовните принципи на исихазма навлизат
в Българската църква и рефлектират върху книжовната дейност на
духовно просветените монаси, свързана преди всичко с обновле
ние на богослужебната, агиографската и аскетичната литература.
Безспорно това духовно или исихастко обновление е свързано и с
нови импулси в развитието на богослужебния култ и почитта към
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св. Иван Рилски и пренасянето на мощите в Търново, но фигурата
на Рилския пустиножител отново се оказва свързващо звено между
предходната българска църковна традиция и новия духовен подем в
църковния живот през Втората българска държава. След пренасяне
на мощите на св. Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир отно
во Рилската обител приютява и наследството на Търновската школа
и исихастката светогорска традиция, която продължава да обога
тява българската и древно-руската книжовност чрез книжовници
в Рила, Зограф и в древните руски манастирски обители. В книгох
ранилището на Рилския манастир се пазят много ръкописи от Тър
новската книжовна школа и такива от ХV век, свързани с дейността
на книжовниците около Владислав Граматик, които разкриват ин
тереса на българските монаси към светоотеческите съчинения като
„Глави за любовта” на св. Максим Изповедник или „Лествицата” на
св. Йоан Лествичник.
През този тежък период на ХV век след османското нашест
вие на Балканите атонските манастири са в разорение и упадък, ду
ховните традиции на исихазъм и книжовните трудове се пренасят
в Киев и продължават да се съхраняват и продължават в Рилския
манастир. През следващия ХVІ век много български монаси отново
се заселват в атонските манастири, а Рилският манастир възвръща
постепенно значението си на водещ духовен и книжовен център в
българските земи като разгръща широка книжовна дейност успо
редно с възраждащите се атонски обители. Паралелно с дейността
по преписване и съхраняване на старите ръкописи започва създава
нето и на нови сборници с духовно и аскетическо съдържание. Спо
ред запазени исторически свидетелства и приписки при игумените
Теоктист, Иларион и Калиник през ХVІ век книжовната дейност в
Рилския манастир се активизира и се създават множество сборници
с нравоучителна и духовно-аскетична литература, тълкувателни бе
седи и догматико-полемични съчинения. Активизират се все повече
и връзките с Атонските манастири и се създават нови контакти с
православни манастири в Русия. Запазва се традицията на четене,
превод и преписване на книги от високопросветените духовници,
като върховен подвиг, в духа на исихастката традиция, е създава
нето на книги с духовни поучения, продължаването на преводите

от гръцки език и разпространението на християнската книжнина и
богословска литература за просветата на монасите от братството,
свещеници от енорийските църкви и вярващите християни.
Върховните степени и форми на монашеско подвижничество
в т. нар. скитове или постници – исихастириони, е интензивната мо
литва и активната книжовна дейност за превод и съставителство на
книги и сборници с духовно и нравствено съдържание, предназна
чени за четене от братята монаси при духовната им подготовка или
за просветата на по-широк кръг вярващи. По същия начин и на Атон
българските монаси продължават традициите на Търновската шко
ла и ориентират духовната си активност към преписване на книги
и просвещение на българския народ във вътрешността на страна
та. През ХVІІ век в Зографския манастир се подвизава св. Пимен
Зографски, който отива в българските земи и възстановява много
храмове и манастири, които са били разрушени по време на осман
ското нашествие. Така се възраждат връзките между светогорското
монашество и българските манастири, което води до нов подем в
духовното просвещение в началото на Българското възраждане.
През ХVІІІ век в Православната църква като цяло, но също
и на Зографдсия манастир на Света гора както и в Рилската духов
на обител, настъпват нови процеси на културно творчество и обно
вление на книжовността. Те са свързани с потребностите от бого
словско образование, духовна подготовка и просвещение както за
духовенството, така и за вярващите християни. В този обновителен
процес на Българското духовно възраждане връзките и отношени
ята между Рилския манастир, Зографския манастир, заедно другите
славянски светогорски обители като Хилендар и Свето-Пантелей
моновия манастир, а също така и Киево-Печорската лавра, се оказ
ват най-важни за духовния живот на монаси и вярващи християни
на целия Балкански полуостров. Това е времето на св. Паисий Хи
лендарски, на св. Паисий Величковски и на архиепископ Евгений
Вулгарис, чиято дейност е свързана с нео-исихасткото обновление
на православната духовност и възраждане на богословското обра
зование, което тръгва отново от Света гора и обхваща славянските
страни и Молдавия, а по-късно преминава чрез Киевската духовна
школа и към България и Сърбия. За Българската възрожденска ду
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ховна култура от голямо значение е духовното пробуждане, идващо
от Зографския и Хилендарския манастир на Света гора, в които се
подвизават български монаси, но също така и от учениците на св.
Паисий Величковски, които пренасят атонската исихастка тради
ция на Север към Молдавия и Киевската лавра в южните руски пре
дели чрез новата традиция на старчеството. През този период сред
учениците на св. Пеисий Величковски има също български мона
си, които се завръщат и пренасят принципите на неговата духовна
и книжовна школа в Рилския и в други български манастири като
Троянския например. В края на ХVІІІ и началото на ХІ век Рилският
манастир отново става водеща духовна школа във вътрешността на
българските земи, както поради създаването на висше богословско
училище за обучение на монаси от йеромонах Неофит Рилски, така
и с активното си участие в създаването и разпространението сред
българите на богослужебна, богословска, нравоучителна и духовна
литература, която постепенно се превръща в основното средство
за християнска и духовна просвета на вярващите християни. Чрез
създадената висша духовна школа за подготовка на монаси, свеще
нослужители и учители, изградена според най-добрите тогавашни
образци за духовно и богословско образование, Рилският манастир
се оказва водещото висше богословско учебно заведение на Българ
ската църква, което съхранява и обновява духовните традиции чрез
връзките си с Атонските манастири, с богословските школи на Ца
риградската патриаршия на Света гора и на остров Халки.
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От средата на ХІХ век в тези духовни и културни връзки все
по-голямо значение придобиват православните руски манастири,
сред които едно от първите места заема Киево-Печорската лавра.
Още през ХVІІІ в., но най-активно през ХІХ век, все повече нараства
обмена на монаси, а с тях и притока на църковно-богослужебна и
богословска литература, която идва от Киево-Печорската лавра и
от Киевската духовна академия. Още преп. Паисий Хилендарски из

полза руски печатни източници при съставяне на своята ръкописна
„История сляноболгарская“, а духовното наследство на Киевската
духовна школа присъства осезателно и в другата важна творба за ис
тория на българската църква, написана от йеросхимонах Спиридон
също по това време. При учениците на преп. Паисий Хилендарски
атонската, рилската и киевската духовни школи се свързват в един
нов духовно-богословски и църковно-исторически синтез. Така на
пример „Изповеданието на православната вяра“ на Киевския мит
рополит Петър Могила е било възприето и преведено на български
език от българските книжовници за целите на духовното просвеще
ние на православните българи. Като най-авторитетно Православ
но изповедание на вярата на Светата Съборна Източна църква то е
било преписвано от българските монаси и архиереи още от края на
ХVІІІ век, а по-активно в началото и средата на ХІХ век (Инокентий
(Павлов) 1989:653-654). Такъв препис е запазен сред съчиненията на
българския епископ Софроний Врачански (1739-1813), което гово
ри за запазване и засилване на духовните и църковни връзки между
Българската църква и Киевската богословска школа (Св. Софроний
Врачански 1989: 33-189). От средата на ХІХ век, когато атонските ма
настири отново са в разорение след гръцкото възстание и животът
на монасите на Света гора е силно затруднен, връзките на българ
ските монаси от Рилския манастир се ориентират все по-активно
към Киево-Печорската лавра и другите големи руски манастири.
Много български монаси и епископи започват да пътуват до Киев с
цел образование. За да придобият духовно и висше богословско об
разование много монаси от Рилския манастир са изпращани от ма
настирския събор, а след учредяване на Българската екзархия те и
официално биват изпращани като стипендианти преимуществено в
Руски духовни семинарии и академии. Много от българските мона
си и архиереи получават своето висше богословско образование в
Киевската духовна академия (Климент Рилец 1959:40-42). Връзките
между Рилския манастир и Киевската духовна академия през този
период са изключително важни за създаването на средните и висши
те духовни школи на Българската православна църква в края на ХІХ
и началото на ХХ век. Като книжовно средище и манастирска ду
ховно-просветна школа, която често пъти в историята на България
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5. Връзките на Рилския манастир с Киево-Печорската лавра
в по-ново време и значение на Киевската духовна академия за ду
ховната подготовка и висшето богословско образование в България.
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съществува в тежки условия, дори и без наличието на други българ
ски държавни и църковни институции, и най-вече в изпълнение на
наставленията от Завета на своя основател, монашеското братство
на Рилския манастир винаги се грижи за духовното просвещение на
българския народ. В това отношение тази българска свещена обител
има неповторима роля и уникално значение като първостепенна ду
ховна и богословска школа на вярата и като първостепенно духовно
огнище на християнска просвета и книжовност сред българите. Тук
се съхраняват и разпространяват винаги на говорим и разбираем
български език духовните истини на православната вяра, преписват
се и се изучават свещените книги и църковната богослужебна ли
тература, а манастирът остава през вековете център на монашески
живот, на православна духовност и християнско образование и бла
гочестие. Той има функцията на главно средище за приемственост
и обновление на православната християнска култура в историята
на Българската църква и е заемал винаги мястото на непоклатим
стожер в духовното развитие на българския народ. В края на ХІХ
век в Рилския манастир се създава свещеническо училище, което
прераства в Духовна семинария, в която е възприета програмата на
руските духовни семинарии. Много от учителите на тази семинария
са получили своето богословско образование в Киевската духовна
семинария и киевската духовна академия. Сред тези български ду
ховници и богослови са Охридски и Пловдивски митрополит На
танаил, Старозагорски митрополит Методий (Кусев), Софийски
митрополит и Екзарх Стефан І Български, академик Иван Снегаров
и проф. Ганчо Пашев. Рилското духовно училище и Рилският мана
стир поставят началото на Софийската духовна семинария, която е
посветена на българския небесен закрилник св. Йоан Рилски. Това
духовно училище на Българската православна църква възниква в
началото на ХХ век като пазител и продължител на традициите на
православно просвещение, завещани от Рилската духовна школа и
средище на нова богословска култура, идваща от Киевската и други
те руски духовни академии.
След Първата световна война през 1923 година е основан и
Богословския факултет на Софийския университет, сред чиито пър
ви професори и основатели има много учени и духовници, полу

чили своето висше богословско образование в Киевската духовна
академия. Сред основателите на църковно-историческата наука в
Богословския факултет в София са проф. Михаил Поснов и проф.
Иван Снегаров, които са възпитаници и представители на научната
школа на Киевската духовна академия. Основатели на Омилетиката
и Нравственото богословие в Богословския факулет са Софийския
митрополит Стефан и проф. Ганчо Пашев, които през 20-те и 30-те
години си сътрудничат с проф. Василий Зенковский и представите
лите на Киевското религиозно-философско общество, емигрирали
след Болшевишката революция в редица европейски градове като
София, Прага и Париж.
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Въз основа на направения кратък исторически обзор на ду
ховната традиция на православното монашество в Православния
славянски свят могат да бъдат направени следните по-важни изво
ди:
1.
Св. Йоан Рилски и св. Антоний Печорски са велики
подвижници и духовни отци на монашеството и вярващия Божий
народ. Те са авторитетни и почитани църковни учители и духовни
наставници, поставили началото на своите манастири, които играят
ролята на първостепенни лаври – ръководни центрове и най-важни
средища за съхраняване и преподаване на духовния опит на вярата,
учението на Църквата и монашеската традиция.
2. В научните трудове и духовно-аскетичните творения на
българските монаси, духовници и богослови през ХХ век общото
православно духовно наследство на кирило-методиевата традиция,
славяно-българската книжовност и исихасткото наследство се съх
раняват и обновяват по творчески начин чрез изучаване и актуа
лизиране на монашеските традиции на Рилския, Зографския и Ки
ево-Печорските духовни обители и книжовни школи.
3.
Активните връзки през вековете между тези три голе
ми славянски лаври са в основата на обновлението на православна
та духовност и богословско просвещение както на българския на
род, така и на другите славянски и балкански народи. Това духовно
просвещение е благодатен плод на Кирило-Методиевото дело сред
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славянските народи и е общо духовно достояние на Православното
славянство. То започва със славянската просвета на новопросвете
ните вярващи в България и Киевска Русь през ІХ и Х век, продължа
ва и се разширява чрез исихасткото обновление и книжовност през
ХІV и ХV век от атонските манастири на Света гора и се възражда в
Ново време чрез духовното пробуждане и обновление на Правосла
вието през ХVІІІ и ХІХ век.
4.
Основните духовни центрове и книжовни огнища на
това православно-християнско духовно просвещение сред българи,
южни и източни славяни са големите манастирски обители, сред
които са Рилската обител, Славяно-българският манастир Св. Ге
орги Зограф на Атон и Киево-Печорската лавра. Тези три обители
изграждат общо културно пространство на православната вяра и
творческо обновление на исихастките традиции в духовния живот,
вдъхновили през вековете хиляди подвижници на благочестието и
усърдни книжовници. Монасите и духовниците от тези славянски
манастири са творци на богослужебна и богословска литература и
носители на благодатните дарове на просвещение в Христа и озаре
ние от Светия Дух, дали тласък и развитие на нашата християнска
култура и богословската наука през вековете.
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Притча за смоковницата, недаваща три години
плод. Херменевтика и иконография
(Лук. 13:6-9)
Притчата е предадена
от св. ев. Лука, който в 13 глава
на своето Евангелие описва как
по време на проповед на Господ
Иисус Христос, „дойдоха ня
кои“ с ужасна новина, че Пилат,
римският владетел на Юдея, по
коварен начин е наредил смър
тта на няколко галилейци. Звер

ствата по времето на Пилат не
били рядкост, но това специално
поразявало със своето безсмис
лие. Престъплението било из
вършено по време на жертвата,
така че кръвта на невинните се
смесила с кръвта на жертвени
те животни (1). На пръв поглед
изглежда, че зверството е под
32

тологичното си съдържание тя
се причислява към кръга и на
аскетическите притчи, в които
се подчертава преходността на
този свят и неизбежността на
смъртта.
Притчата е предадена
само в Евангелието на св. ев.
Лука, в 13 глава и трябва да се
разграничава от текста пре
даден в (Мат. 21:18-22 и Марк.
11:12-14), където се описва чу
дото, извършено от Спасителя
на Велики понеделник. Тога
ва Христос, заедно със своите
ученици по пътя от Витания за
Иерусалим вижда смоковни
ца, на която не намира плод и я
проклина. Безплодното дърво
изсъхва пред очите на апосто
лите, което предизвиква силно
учудване у тях. А поучението
на Христос е, че ако учениците
му имат вяра и не се усъмнят,
не само това, което видяха ще
могат да вършат, но и планини
ще преместват „и всичко, което
поискате с вяра и молитва ще
получите“ ( Мат. 21:18 22).
Тъй като Притчата за
безплодната смоковница и чудо
то с изсъхването на безплодно
то смокиново дърво са сходни,
често биват отъждествявани.
Но трябва да се подчертае, че
поученията на Спасителя, ос

тикнато от омразата на римски
те легионери към галилейците.
Но тук се изливала ненавистта
и на йерусалимските фарисеи,
първосвещеници и левити към
Христос.
Би могло да се предпо
ложи, че новината донесена на
Спасителя е била специално
създаден слух, защото Христос
е галилеец. На това умишлено
скроено смущение от фарисеи
те срещу Него, Иисус отвръща
с Притчата за смоковницата, не
даваща три години плод (2): „И
Каза тая притча: Някой си има
ше в лозето си посадена смо
ковница; и дойде да търси плод
на нея, но не намери; И рече на
лозаря: ето три години как до
хождам да търся плод на тая
смоковница, но не намирам; от
сечи я; защо да запразня земята?
А той в отговор му рече: госпо
дарю, остави я и това лято, до
кле разкопая около нея и насипя
тор; и ако подир това даде плод,
добре, но ако не, ще я отсечеш.“
(Лук. 13:6-9).
Като предисловие на
алегоричния разказ стои пре
дупреждението на Христос: „…
ако се не покаете, всички тъй
ще загинете.“ (Лук. 13:5). Прит
чата е в тясна връзка с учението
за покаянието (3). Поради есха
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новаващи се на тези текстове са
съвсем различни (4).
Херменевтика
Св. Отци и древните
християнски автори по разли
чен начин тълкуват отделните
елементи на алегоричния раз
каз. Лозето е еврейската църк
ва или пък Христовата църква.
Смокиновото дърво може да се
възприема като символ на ев
рейския народ или на цялото
човечество, или на всеки един
човек (5). То, също така, може
да бъде тълкувано и като земния
живот на човека (6). В притчата
смокиновото дърво метафорич
но изобразява човека. В древна
Юдея смокиновото дърво е сим
вол на мъдрост (7). Безплоди
ето му символизира липсата на
добри дела, съответно и липсата
на мъдрост. Доколкото дърве
сината на смокинята не става за
никакви строителни нужди, та
кова дърво „което не дава добър
плод, бива отсичано и хвърляно
в огън“ (Мат. 3:10; 7:19; Лук. 3:9).
Всеки човек е като дърво, което
заема място в света (лозето) и е
полезен в зависимост от плода,
който принася по своята мяра.
Безплодните заемат мястото на
някое плодно дърво, което ще

бъде засадено на тяхно място.
Ето какво означава стихът „да
запразня земята“ (Лук. 13:9). А
смъртта може да бъде и внезап
на, и тогава човек може да няма
възможност да се покае, ако от
лага това за края на живота си.
След смъртта всеки ще бъде съ
ден за своите дела.
Трите години, в които
стопанинът търсил плод, според
едни тълкувания представляват
трите закона, които Господ е дал
на човека: 1. Естественият нрав
ствен закон (т.е. съвестта, коя
то е вродена във всеки човек);
2. Мойсеевият закон (т.е. 10-те
Божи заповеди, предадени чрез
св. прор. Мойсей на богоизбра
ния народ); и 3. Христовият за
кон (т.е. законът на любовта,
който действа в сърцето чрез
Св. Дух) (8). За непознаващите
Закона (10-те Божи заповеди)
естественият разум показва на
човека как да постъпва с ближ
ния. В Закона постъпките се оп
ределят от заповеди, а след За
кона от Божията благодат, като
Спасителят ясно дава пример
със своята любов как трябва да
постъпват хората по между си.
Но въпреки тези три закона ня
кои избират да останат нечес
тиви. Те не следват естествения
нравствен закон в сърцето си,
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не се подчиняват на заповедите
нито биват вдъхновени от чу
десата на въплъщението. Трите
години, през които лозарят е
чакал плод от смокинята, може
да се тълкуват и като трите въз
расти в човешкия живот: мла
дост, зрелост и старост (9).
Лозарят, молещ госпо
даря за отсрочка на отсичането
на неплодната смокиня е анге
лът-пазител, който се моли за
душата, поверена му при кръ
щението на даден човек. Застъп
ването на лозаря за безплодното
дърво се тълкува и като нашия
дълг за хората, живеещи без
плоден живот, за които трябва
да се молим, та да се опомнят и
спасят. Окопаването и наторя
ването е грижата за душа, в сми
съл на нейното облагородяване
чрез възпитание, знания и труд
(10), а още чрез изобличение на
греховете и обгрижване тя да
се приведе към праведност, ако
ли не, тогава да бъде „отсечена“
(11).
Иконография
Притчата се чете по вре
ме на службата в четвъртък след
24 Неделя след Петдесетница,
което не се свърза с някакъв го
лям празник. Може да се пред

положи, че този иконографски
сюжет (12) дължи своята отно
сителна популярност на литур
гичната употребата на еван
гелския перикоп, който е част
от богослужението на Велики
понеделник от Страстната сед
мица (13). Въпреки, че тогава
се споменава чудото на Христос
(Мат. 21:18-22; Марк. 11:12-14),
както се спомена, приликите в
текстовете довеждат до честото
им отъждествяване.
Текстът на стихирата на
Велики понеделник на Страст
ната седмица „Изсохшия смо
ковницы за неплодие, преще
ния убоявшися, братие, плоды
достойны покаяния принесем
Христу, подающему нам велию
милость“, също допринася за
популярността на темата (14).
Светите отци на Църквата често
в своите проповеди оприлича
ват съдбата на човека с дърво,
предназначението на което е да
дава своите сладки плодове (15).
Още в средно византийския пе
риод голотата на дърветата се
свързва със смърт, а плодовете и
озеленяването, с добро и живот.
Такива теми има илюстрирани
главно в миниатюри от визан
тийския и късно византийския
период (16).
В монументалната живо
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пис на Българското възраждане
изображения със символич
но съдържание на евангелския
разказ се срещат в големите ни
манастири, където в стенно
то пространство обикновено
има възпроизведени и други
Христови притчи. Във всички
изображения от периода на
Възраждането ни, притчата е
предадена според указанията
на наръчника на Дионисий (17).
Алегоричната й трактовка без
специалните познания върху
херменевтиката на евангелския
текст прави сцената трудна за
разпознаване.
Едно интересно явление,
на което бъдещите изследовате
ли би могло да обърнат внима
ние е двукратното възпроизвеж
дане на притчата в един храм, а
именно в главната църква на
Рилския манастир. Изображе
нието е разположено веднъж на
фасадата на параклиса „Св. Ни
кола“, в екзонартекса на католи
кона (1846 г.) и втори път - на
западната стена във вътрешния
притвор (1844 г.). И двете изо
бражения са дело на зографите
Димитър Христов и неговият
син Зафир и са в еднакъв ико
нографски вариант и сигнифи
кация ПРИТЧА ω БЕЗПЛОД
НОЙ СМОКОВНИЦЕ, но имат

известни разлики в елементите
(18). Търсейки логиката при
избора на дадена иконографска
тема и разположението й върху
стените на храма, изкуствове
дът А. Куюмджиев предполага,
че вътре в „условния“ притвор,
зографът е причислил компо
зицията към цикъла Христови
притчи (който включва цели 17
притчи) (19), а изображението
на стената на външния прит
вор е причислено към притчите
с есхатологично съдържание,
като Богаташа и бедния Лазар,
Безумния богаташ, както и ком
позицията на Страшния съд.
В постницата „Св. Лука“
при Рилския манастир притчата
е възпроизведена през 1978-79
г. от Христо Димитров, осново
положникът на Самоковската
иконописна школа. Разположе
на е на южната стена на прит
вора сред още четири Христови
притчи (20). Надписът на сце
ната е на църковнославянски
език ПРИТЧА О НЕПЛОДНАЯ
СМОКОВНИЦА. В композици
ята е изобразен Христос, прав
със златен нимб. В краката му е
коленичил ангел, който държи
свитък с надпис: “Остави его,
Господи, и сего лета“ (Лук. 13:8).
Над нимба на ангела има сиг
нификация „АГГЛь“. Зад ангела
36

е изобразена смъртта във вид
на скелет с коса, която е сигни
фикирана като „СМЕРТь“. На
преден план, в десния ъгъл е из
образен белобрад мъж с кръсто
сани на гърди ръце.
В Бачковския манастир
Захари Зограф, представител
на Самоковската художестве
на школа, зографисва притчата
през 1841 г. във екзонартекса
на храма „Св. Архангели“ (21).
Изображението също е причис
лено към есхатологичните теми
за Богаташа и бедния Лазар и
Страшния съд. Захари Зограф

възпроизвежда
алегоричния
разказ и в екзонартекса на като
ликона на Великата Лавра, отно
во според указанията на диони
сиевата ерминия, но е проявил
свобода в иконографските еле
менти и композиция (22). В
стенописа в Бачково виждаме
Христос седнал на златен трон
като Съдия на фона на архите
ктурна сграда (за разлика от из
ображението в Лаврата, където
Той е изправен и сцената е пре
дадена сред природен пейзаж).
Рисунъкът е ярък и елегантен.
Надписът е на гръцки език “Η
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παραβολή της άκαρπον συκής“
(Притча за безплодната смо
ковница). Христос разпореж
да с жест на смъртта да покоси
мъжа. Лицето на мъжа гледа
напред - индикация, че несрет
никът не подозира за драматич
ния момент, разиграващ се за
живота му. Смъртта, персони
фицирана като човешки скелет
е обърнала лице към Христос,
готова на мига да посече своя
та жертва с косата си. Ангелът
е коленичил пред Христос в
молитва: „αφες αυτόν, Κύριε, και
τον χρόνον τούτον“ (остави го,
Господи и тази година“), което е
перифраза на евангелския текст
на притчата. В сцената ескалира
напрежение, предадено сполуч
ливо от зографа.
Притчата е възпроизве
дена и в Горноводенския мана
стир през 1859г. от Алекси Ата
насов във вътрешния притвор
на храма, и също е поместена
сред други притчи. Стенописът
е пострадал от влагата, но може
да се различи иконографската
схема, подобна на другите запа
зени образци на територията на
България от периода на Възраж
дането. В същата иконографска
схема този зограф я е визуали
зирал и в църквата в с. Катуни
ца, където я е поместил в южния

свод на храма сред цикъл от пет
притчи (23).
Освен притчата, в някои
от тези манастири, като Рил
ския и др. е визуализирано и чу
дото за безплодната смоковни
ца, извършено от Христос (Мат.
21:18-22 и Марк. 11:12-14). Ико
нографията на сцената е съвсем
различна (24). Тя е от нарати
вен тип и следва буквално еван
гелския текст. Ако слушателите
на Евангелието не винаги раз
личават притчата от чудото, то
изобразителното изкуство го
прави. Изображението на прит
чата е изцяло символично и е
съставено според тълкувания
та на светите отци на Църквата
(25).
Четирите задължителни
те елемента в иконографската
схема, която нашите възрож
денски художници ползват са: 1.
Христос, (виждаме Го изобразен
на трон в Бачковския и Воден
ския манастир, както и в сте
нописа от църквата на с. Кату
ница, а изправен, в Постницата
„Св. Лука“ и Рилския манастир);
2. Смъртта (във вид на човешки
скелет с коса); 3. Ангел (колени
чил пред Христос в молитва); 4.
Мъж с брада на зряла възраст
(към когото смъртта замахва с
коса, за да го покоси) (26). Всич
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ки сцени имат архитектурен
фон, наподобяващ църковни
сгради. Иконографските разли
чия в тези изображения се отна
сят до разположението на фигу
рите в композицията, които са
плод на зографските решения,
които се вземат според мястото
на стенописа и личното предпо
читание на всеки зограф (27).
Едно изображение на
притчата в параклиса на „Св.
пояс на пресв. Богородица“
(манастира Ватопед на Атон)
от1859/60г., дело на зографи
те от школата в Карпениси
Νικηφόρος Β΄ και Άνθιμος, буди
любопитство и затова ще го раз
гледаме накратко. Иконографи
ята на притчата е от наративен
тип. В лявата страна на компо
зицията са разположени жите
лите на Витания (28), обърнати
към хълм, на който е безплодно
то дърво. Те гледат как окапват
листата на смоковницата. Учуд
ването им е предадено чрез жес
товете на ръцете и лицата им.
Отдясно на сцената е Христос,
а зад него учениците му. Надпи
сът на стенописа Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ
ΤΗΣ ΑΚΑΡΠΗΣ ΣΥΚΗΣ указ
ва за Притчата за безплодната
смоковница, но въпреки надпи
са, според мен по-скоро, в този
стенопис е предадено чудото из

вършено от Спасителя и веро
ятно става въпрос за грешка на
зографа.
Изводи
Притчата за безплодната смо
ковница е възпроизведена на
територията на България в пе
риода на Възраждането в голе
мите манастирски храмове като
католикона на Рилския мана
стир (външен и вътрешен прит
вор), в Бачковския манастир
(външен притвор на църквата
„Св. Архангели“) и вътрешния
притвор на Горноводенския
манастир. Този сюжет винаги е
приобщаван към други Христо
ви притчи с есхатологичен ха
рактер, което важи и за по-мал
ките по размер храмове като
постницата „Св. Лука“ , църква
та в с. Катуница и др. Всички
те изображения са от така нар.
символичен иконографски тип,
който е съставен според тълку
ванията на библейския текст.
Зографите са спазвали препо
ръките на дионисиевата ерми
ния. За зрителя без познанието
на светоотеческите тълкувания
или зографския наръчник на
Дионисий, сцената е трудна за
разпознаване, поради изцяло
символичните елементи в нея.
Автор: Силва Маринова
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Каквото си пожънал, това ще посееш

Размисли

Александра Карамихалева
Когато, преди много години, за пръв път
прочетох притчата за сеяча се зарекох да бъда добра
почва, на която семената на вярата да дадат богати
и добри плодове. Чета сега евангелския текст и, от
позицията на натрупания ми опит, си мисля, че чо
век освен земя, на която падат семената на Словото Божие, е едно
временно и земеделецът, който обработва и почиства тази земя, но
е и сеяч, който от съдържанието на сърцето си сее около себе си в
душите на другите.
Каквото си събрал в хамбара на сърцето си – това сееш с ду
мите и делата си. Ако имаш благодат – сееш любов, радост, мир, вза
имно търпение, благост, милост, вяра… Но ако нямаш плодовете на
Духа в сърцето си, а страсти, каквото и да правиш, всичките ти дела
или ще са безплодни, или (още по-лошо) ще раждат отровни плодо
ве. Ще сееш около себе си нелюбов, мъка, размирици, вражда, смут,
разделения…
Но, за да натрупа човек благодат в сърцето си години наред,
ден след ден трябва, като добър и усърден стопанин, да очиства ни
вата на душата си от плевелите на страстите, които задушават по
севите на вярата и те залиняват. Години наред ден след ден трябва
да бодува, да е нащрек, за да прогонва птиците на помислите, които
долитат неканени, за да окълват и разграбят посятото. Години наред
ден след ден трябва да полива с непрестанна молитва и да се гри
жи за посятото, за да може то с Божия помощ да произрасте и да
даде благодатни плодове. Да познаваш, да имаш в живота си такъв
човек, който се е оказал добра почва и добър стопанин, е дар Бо
жий. Общуването с него, словото му и дори само мълчаливото му
присъствие, пораждат в сърцето на другите: любов, тиха радост, чу
ден мир, изпълва ни по необясним начин с търпение, с благост... Все
неща, които ни приближават към онова, което трябва да бъдем. А да
бъдеш такъв човек е лично призвание за всеки създаден по Божий
образ и подобие човек, за всеки от нас.
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НАГРАДА
– Отче Павле, отдавна искам да те питам нещо. Защо добри
те хора изнемогват, а лошите си живуркат? Ето, например, баба ми
беше вярваща, всяка неделя и на празник ходеше на църква, четеше
си редовно молитвите, а все нещастия я сполетяваха. На 37 години
останала вдовица, сами си изгледала децата – баща ми и леля ми,
изгледа с триста зора и децата на леля ми, която загина млада при
катастрофа. Накрая пък я тресна инсулт и завърши живота си по
лупарализирана в инвалидна количка. А гледай го тоя пияница бай
Мики, съседът ни по етаж, дето стои по цял ден пред блока и търси
някой да го почерпи, вече минава седемдесет, постоянно се заяжда с
хората, никой не го обича, даже жена му и синът му са го зарязали.
Напълно безполезна твар! Не мога да проумея защо Бог търпи таки
ва?
– Може би Бог го държи още на земята, защото очаква от
него да се покае за греховете си?
– Какво покаяние, бе, отче? Той в Бога не вярва. Не си ли го
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чувал как мърмори зад гърба ти и те псува?
– Чувал съм го и да си призная: ще ми се понякога да му от
върна на обидите и псувните, но нали съм свещеник, не ми подоба
ва. Бог да му въздаде. А Божиите мерки са различни от нашите. Ние
искаме справедливост тук и сега. Божията справедливост е друга,
различна от човешката.
– Не мога да я проумея тази твоя Божествена справедливост.
– Да, трудна е за проумяване. Ще ти разкажа една история:
Един християнски подвижник, виждайки неправдата, царяща в све
та, молил Бога да му открие причината, поради която хора, които
цял живот се стремели да спазват Божиите повели, търпят страда
ния, скърби и лишения, а в същото време хора, водещи неправеден
начин на живот и нехаещи за Бога, живеят в доволство и наслади.
Докато се молел, чул глас, който му казал: „Не изпитвай това, до кое
то твоят ум не достига. Но понеже поиска да знаеш, излез в света и
внимавай в това, което ще видиш, и ще разбереш малка част от Бо
жиите отсъждания. Тогава ще разбереш, че Божията грижа за всич
ко е неразгадаема и непостижима”. Чул това, подвижникът напуснал
мястото на своето уединение и стигнал до един черен път, минаващ
през поле. Наблизо край пътя имало изворче и до него старо дър
во, в чиято хралупа той се скрил. Скоро се появил едни богаташ на
кон. Спрял при извора да пийне вода и да си отдъхне. Когато уто
лил жаждата си, той извадил от кошницата си кесия с жълтици и
започнал да ги брои. Като приключил с броенето, понечил да сло
жи кесията обратно в кошницата, но не забелязал как тя изпаднала
в гъстата и буйна трева, и поел по пътя си. След него дошъл друг
пътник до изворчето, намерил кесията с жълтици и побягнал през
полето. Минало малко време и се появил друг, зле облечен, стран
ник. Уморен, спрял край извора, почерпил вода, извадил сух комат
хляб от торбичката си и започнал да яде. Докато този бедняк се хра
нел, се появил богатият конник, разярен, с изкривено от гняв лице
и се нахвърлил върху него, искайки си жълтиците. Сиромахът го
уверявал, че не е намирал никакви жълтици. Но богаташът в гнева
си започнал да го налага с юмруци, докато беднякът не паднал без
жизнен на земята. Пребъркал дрехите и торбичката на клетника, но
не намерил нищо. Подвижникът видял всичко това, жалел и плачел
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за невинния бедняк и се молел на Бога, казвайки: „Господи, моля
Те, кажи ми, как търпиш такава неправда? Един загуби жълтиците,
друг ги намери, а трети бе убит, без да е сторил нищо неправедно”.
Докато подвижникът се молел със сълзи на очи, му се явил Ангел
Господен и му казал: „Не тъжи, старче, и не мисли, че всичко това
стана без Божията воля. И така, слушай: Този, който загуби жълти
ците, бе съсед на този, който ги намери. Последният имаше градина,
чиято пазарна цена била сто жълтици. Богаташът го изнуди да му я
продаде за петдесет жълтици. Ощетеният, не знаейки какво да сто
ри, молеше Бога за отмъщение. Затова Бог устрои да му се въздаде
двойно. Беднякът пък, който нищо не намери и беше убит неспра
ведливо, веднъж сам извършил убийство. Обаче искрено се каел и
целия си останал живот изживял като примерен християнин. Не
престанно молел Бога да му прости за убийството и казвал: „Боже
мой, дай ми такава смърт, каквато аз причиних!” Разбира се, Господ
му простил още в този момент, когато той проявил покаяние. Но
беднякът настоявал да заплати за старата си вина. Затова Бог позво
ли той да умре от насилствена смърт. Богаташът пък беше наказан
за своята алчност и сребролюбие. Бог допусна той да падне в греха
на убийството, за да разтърси из основи душата му и да го доведе
до покаяние. Сега той ще напусне света и ще отиде в манастир, за
да се кае непрестанно за греховете си. Знай също, че и много други
неща стават в света по волята Божия, поради причини, които не са
известни на хората”.
– Интересна история, но все пак ти не ми отговори пряко на
въпроса: Защо съществуват такива човекоподобни твари като бай
Мики? Вие, свещениците сте като политиците – умеете да извъртате
нещата и да бягате от директните отговори.
– Бог гледа дълбоко в сърцето на човека, Той знае и миналото
му, и бъдещето му, а ние виждаме само моментното му състояние.
Знаем ли, например, какво е преживял Мики, да речем – какво дет
ство е имал? Едва ли се е родил пияница.
Съседът само махна с ръка и продължи по пътя си.
Мики продължаваше да псува отец Павел зад гърба му и
той вътрешно се гневеше, но успяваше да се въздържа и да поставя
стража на устата си*.

Една зимна вечер, когато се прибираше от храма, забеляза отдалече
някаква купчина в снега. Когато наближи входа на блока и автома
тичното осветление се включи, купчината се раздвижи и той раз
позна в нея бай Мики. Първата му мисъл беше да постъпи като све
щеника от притчата за добрия самарянин: „и като го видя, отмина”,
но все пак реши да постъпи като самарянина: „и се смили”**. Успя
да изправи на крака опиканият и оповръщан бай Мики и го повлече
към апартамента му.
– Ти знаеш ли кой съм аз? – размахваше заплашително пръст
към него бай Мики. После се отпусна в ръцете му и изломоти: –
Попе, ти май си бил добър човек! – като по навик добави една псув
ня към умозаключението си и повърна върху расото му.
Отец Павел успя да го дотътри до апартамента му. Докато се опитва
ше, клатушкайки се, да отключи вратата на жилището си, бай Мики
успя да измърмори стандартното за всички пияници извинение:
– Ако има нещо, няма нищо!
– Къде си се оклепал и миришеш ужасно? – смръщи нос же
ната на отец Павел, когато го видя. – Да не си повръщал? Събличай
се бързо да ти изпера расото и дрехите.
Отец Павел погледна оцапаното си расо, усмихна се и си
каза: „Значи вече съм получил своята награда”***, а жена му про
дължаваше да мърмори.
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