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“Стойте твърдо в свободата, която 
Христос ни дарува” (Гал. 5:1)

	 Христос	воскресе!

	 Уважаеми	читатели,	

	 Пред	вас	стои	новият	майски	брой	на	списание	„Светодавец“.	
В	него	сме	избрали	основна	тема	да	бъде	голямата	годишнина,	която	
Българската	православна	църква	отбелязва	през	тази	година	-	Десет	
години	от	канонизацията	на	Баташките	и	Новоселските	мъченици.	
Канонизация	първа	за	родната	ни	църква	в	новия	XXI	век.
	 Големият	светец	на	Църквата	св.	Йоан	Дамаскин	казва:	„Като	
гледаме	как	са	живели	всички	тия	светци,	нека	подражаваме	на	тях-
ната	вяра,	любов,	надежда,	ревност,	живот,	твърдост	в	страданията,	
търпение	дори	до	кръв,	за	да	се	удостоим	и	ние	с	венците	на	сла-
вата“.	Това	е	и	нашето	желание	с	тази	тема	на	броя.	Да	погледнем	
отново	върху	живота	и	подвига	на	тези	велики	светии	-	мъченици	и	
изповедници	за	Православната	вяра,	да	почерпим	пример	от	техния	
живот	и	самите	ние	да	започнем	да	живеем	още	по-усилено	христи-
янски	си	живот.	
	 В	настоящия	брой	обръщаме	внимание	и	на	новооткритите	
ръкописи	в	Кумран,	като	по	темата	разговаряме	с	доц	д-р	Екатерина	
Дамянова.	Обръщаме	внимание	и	на	колосалното	дело	на	светите	
братя	Кирил	и	Методий,	чеято	памет	честваме	на	11	май.	Тяхният	
превод	на	Св.	Писание	и	подвигът	на	техните	ученици	са	и	ще	бъдат	
пример	за	всички	хора	на	словото.	
	 Надяваме	се	да	помогнем	поне	малко	за	прославата	на	наши-
те	родни	светии,	които	всекидневно	се	застъпват	за	собствения	си	
народ	и	не	го	оставят	нито	в	трудности	и	изпитания,	нито	в	скърби	и	
злощастия.	Имаме	ли	техните	моливи,	имаме	всичко.	
 
																																																																																						Ангел	Карадаков
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Пасхално послание на св. Йоан 
Шанхайски от 1940 г.

	 Пасха,	1940	г.,	Шанхай.	Голяма	руска	диаспора,	принудена	да	
остави	родината	зад	себе	си;	мнозина	били	изгубили	своите	скъпи	
хора	и	всичко,	което	притежават,	а	сега	живеят	в	немилост	в	чужда	
земя.	Бог	обаче	им	дал	светец	епископ,	за	да	ги	утеши	и	да	ги	пази	в	
памет	на	благодатта	и	силата	на	Св.	Православие.	

Духовно	 чедо	 на	 св.	 Йоан	
Шанхайски	 –	 Николай	 Цепи-
нов	от	Ревда,	Русия,	е	запазил	
пасхалното	послание	на	светия	
епископ	 през	 целия	 си	живот,	
дори	 и	 след	 като	 се	 завръща	
в	Съветския	съюз	през	1947	г.	
Думите	на	св.	Йоан	го	утеша-
вали	 там,	 където	 имал	 повече	
изпитания.	 Той	 предоставил	
посланието	за	публикуване	на	
Фонда	 за	 канонизация	 на	 св.	
Йоан	 Шанхайски	 в	 Русия,	 а	
ние	го	представяме	тук	на	бъл-
гарски	език.	

Христос	воскресе!

Станали	 в	 дълбоко	 утро,	 да	
принесем,	вместо	миро,	песен	

на	Владиката,	и	ще	видим	Христа,	Слънцето	на	Правдата,	дарил	жи-
вот	на	всички.	Преварваме	изгрева	на	слънцето	и	бързаме	в	дълбо-
чината	на	нощта	да	посрещнем	Слънцето	на	Правдата.	Настоящата	
вечер	не	е	обикновена	вечер!	По-светла	е	от	деня,	изпълва	сърцата	
ни	със	светлина!	Лъчите	на	Слънцето	на	света	осветяват	нас	и	цяла-
та	вселена,	просветлявайки	всички,	които	идват	към	Неговата	свет-
лина.	Топлината,	изливаща	се	през	лъчите	Му,	прониква	във	всич-
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ките	ни	членове,	изпълва	сърцата	ни	с	дълбок	мир,	изцелява	дори	
телесните	ни	болести.	
	 Тази	топлина	разтопява	скърбите	ни,	а	страстите	ни	биват	из-
гаряни	като	от	огън.	Враждебността	и	омразата	изчезват	от	нас,	ние	
забравяме	горчивината	си	и	не	чувстваме	бедността	си.	Светът	става	
различен	в	тази	свята	и	единствена	нощ!	Цялата	природа	се	проме-
ня	и	всичко	става	изпълнено	с	топлина	и	светлина.	Както	хищните	
птици	 се	 крият	 от	изгрева	на	 слънцето	и	 дивите	 зверове	изчезват	
в	гнездата	си,	така	и	злото	избяга	от	всяко	сърце,	осветено	днес	от	
Светината,	излизаща	от	Гроба!
	 И	подобно	на	утринна	роса,	сега	и	нашите	сълзи	са	изсъхна-
ли!	И	както	цветовете	се	разгръщат	с	началото	на	деня,	оживени	от	
лъчите	на	слънцето,	така	и	добродетелите	се	връщат	към	нас,	когато	
Слънцето	изгрява	тази	сутрин.	Нека	се	стремим	да	бъдем	напълно	
осветени	от	тази	чудна	светлина!	
	 Щом	пролетта	дойде,	ние	отваряме	всички	прозорци	и	врати	
на	домовете	си,	за	да	може	топлината	да	влезе	и	да	изсъхне	всичко	
вътре	в	тях.	Сега	може	да	влезе	и	Божествената	Светлина,	но	тя	не	
може	да	блести	и	свети	в	души,	които	са	се	затворили	и	не	искат	да	
бъдат	осветени	от	Нея.	Да	отворим	душите	и	сърцата	си!	Да	побър-
заме,	с	мироносиците	нека	дойдем	рано	и	носим	светилниците	си	
запалени	на	Христос,	който	излезе	от	гроба!	Дори	ако	сте	обремене-
ни	от	грехове,	не	се	отвръщайте,	защото	днес	дори	и	тези,	които	са	в	
оковите	на	ада,	се	втурват	към	Светлината	с	радостни	крака.	
	 Дори	ако	сте	бедни	и	нямате	средства	да	закупите	свещи	и	
смирна,	не	се	отвръщайте.	Нека	сърцата	и	душите	ни	горят	като	кан-
дила.	В	света	няма	осиромашаване!	
	 През	 тези	последни	дни	бяхме	призовани	да	принесем	ма-
териалните	си	жертви	и	телесният	си	подвиг,	като	смирна.	А	сега	
сме	призовани	да	участваме	в	духовната	радост.	Това	е	денят,	който	
Господ	направи,	да	се	радваме	и	да	се	развеселим	в	него!	
	 Вместо	смирна	и	материални	дарове,	нека	принесем	химн	на	
Господа.	Нека	в	песен	да	похвалим	Отца,	Сина	и	Св.	Дух,	Бога!	Нека	
да	отворим	вратите	и	прозорците	на	душите	и	сърцата	си,	за	да	бъ-
дат	те	затоплени	от	лъчите	на	Слънцето	на	Правдата!	От	края	на	не-

6 7



бесата	е	изходът	му,	и	шествието	му	до	другия	им	край,	и	от	неговата	
топлина	нищо	се	не	укрива	(Пс.18:7).	Днес	всичко	се	изпълни	със	
светлина,	небето	и	 земята,	и	преизподнята	 (Песен	3	от	пасхалния	
канон).	Само	ние	оставаме	непроглеждащи,	ако	не	Го	искаме!	
	 Ако	не	чувстваме	тази	лъчезарна	радост	днес,	трябва	да	по-
търсим	причината	в	себе	си.
	 Би	било	лудост	ако	човек	твърди,	че	слънцето	на	съществува,	
само	защото	не	го	вижда	отвътре	в	плътно	затвореното	си	жилище.	
Жалък	 е	 слепецът,	 който	продължава	 да	 казва	 на	 всички,	 че	 няма	
такова	нещо	като	светлина,	само	защото	не	я	вижда!	Ще	изглежда	
глупав	 онзи	 човек,	 който	 настояна,	 че	 пролетта	 не	 е	 дошла,	 само	
защото	не	е	проникнала	топлина	в	заключеното	му	мазе!	Възсхваля-
ваме	нежната	сетлина,	светата	слава	на	бъзсмертния	Небесен	Отец	–	
възкръсналият	Господ,	викайки	към	Него	от	дълбочината	на	душите	
си,	защото	трябва	да	бъде	хвален!	
	 Тогава	 Христовата	 светлина,	 която	 осветлява	 всички,	 ще	
ни	просвети	и	ще	видим	Христос	–	Слънцето	на	Правдата,	Който	
блести	над	целия	живот!

Светлото	Христово	възкресение,

+	Йоан,	епископ	на	Шанхай,

1940	г.,	Шанхай

Превод:	Ангел	Карадаков

Източник:	orthochristian.com
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Създаване на 
молитвения навик

													архим.	Методи	Жерев

	 И	така,	огромна	е	разликата	между	
случайната	и	постоянната	молитва.	Както	
вече	видяхме,	случайна	е	молитвата	тога-
ва,	 когато	 ние	 само	 при	 някое	 нещастие	
прибягваме	до	Бога	и	тогава	ние	искаме	от	
Него	да	ни	отърве	от	нещо	страшно,	нещо,	
което	може	би	ни	е	постигнало	именно	по-
ради	това,	че	не	сме	имали	постоянна	мо-
литвена	връзка	с	Източника	на	благодатта.	
	 Когато	 говорим	 за	 постоянна	 мо-
литва,	 трябва	 да	 разбираме	 не	 формално	
изпълнение	на	така	нареченото	ежедневно	

правило,	а	постоянната	вътрешна	настроеност	и	духовна	близост	до	
Бога.	Формално	и	бездушно	изпълнение	на	молитвите	не	може	да	
ни	приближи	до	Бога,	не	може	да	ни	даде	благодат.	Само	сърдечното	
внимателно	 изпълнение	 на	 молитвите	 ни	 дава	 от	 този	 благодатен	
огън,	който	загрява	сърцата	и	очиства	душите	ни.	Така	изпълнявай-
ки	своето	молитвено	правило,	светите	отци	са	постигали	такова	ду-
ховно	 състояние,	 че	постоянно	 са	 беседвали	 с	Бога,	 постоянно	 са	
чувствали	Неговото	присъствие	в	себе	си,	Неговата	благодат.	Вечер	
те	са	заспивали	в	беседа	с	Него,	потопени	с	цялата	си	душа	в	бла-
годатни	преживявания,	през	нощта	техният	кратък	сън	е	бивал	лек,	
но	напълно	ободряващ,	придружен	с	едно	подсъзнателно	чувство	на	
Божието	присъствие;	 събуждайки	се	 сутрин,	 те	 са	изпитвали	нео-
бикновена	радост	и	подем	и	отново	са	започвали	една	по-широка	и	
по-дълбока	молитвена	беседа	с	Бога.	По	такъв	начин	те	постоянно	
са	били	с	Бога	и	в	Бога.	Това	съвсем	не	означава,	че	те	постоянно	
са	просили	или	искали	нещо	от	Бога,	или	че	не	са	работили	никак-
ва	работа.	Да	беседва	човек	с	приятели	си	или	с	любимия	си,	това	
съвсем	не	означава	постоянно	да	иска	нещо	от	него.	Да	беседваш	
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или	общуваш	с	приятеля	си,	с	уважавания	и	обичания	от	тебе	човек,	
това	значи	да	се	радваш,	че	имаш	възможност	да	споделяш	с	него	
своите	задушевни	мисли,	чувства,	красота,	планове.	Следователно,	
постоянна	молитва,	това	значи	постоянна	дружба	с	Бога,	това	значи	
още:	постоянен	огън,	постоянна	радост,	постоянна	благодат,	посто-
янна	 увереност,	 сила,	 постоянен	 духовен	 възход.	 Това	 значи	 още:	
постоянна	любов	към	Бога	и	пълна	преданост	на	волята	Божия.	Това	
именно	и	означават	думите	на	Христа	за	вярващия	в	Него:	„на	съд	не	
дохожда,	а	е	минал	от	смърт	към	живот“	(Йоан.	5:24),	утвърдил	се	е	
непоколебимо	в	Бога,	възкачил	се	е	на	непристъпната	за	врага	скала	
на	вярата	(Пс.	26:5,	60:3).	Тогава,	където	и	да	се	намира	и	каквото	
и	да	прави,	 той	винаги	е	духом	с	Бога,	даже	и	нощем	когато	спи,	
според	казаното	за	любещата	Бога	душа:	„заспала	съм,	но	сърцето	
ми	е	будно“	(Пес.	на	Пес.	5:2).	Ето	как	излива	пред	Бога	душата	си	
светият	Псалмопевец,	обладан	от	такива	чувства,	каквито	поражда	
и	поддържа	в	нас	постоянната	молитва:	
	 „Боже,	Ти	си	Бог	мой,	Тебе	търся	от	ранни	зори;	за	Тебе	жа-
дува	душата	ми,	за	Тебе	чезне	плътта	ми	в	земя	пуста,	изсъхнала	и	
безводна,	за	да	видя	Твоята	сила	и	Твоята	слава,	както	Те	видях	в	
светилището:	 защото	Твоята	милост	е	по-добра	от	живота.	Устата	
ми	ще	Те	възхвалят.	Тъй	ще	Те	благославям	в	живота	си;	в	Твое	име	
ще	дигна	ръцете	си.	Като	с	тлъстина	и	с	дървено	масло	се	насища	
душата	ми,	и	с	радостен	глас	Те	възхвалят	устата	ми.	Кога	си	спом-
ня	за	Тебе	на	леглото	си,	размислям	за	Тебе	през	нощните	стражи,	
защото	Ти	си	моя	помощ,	и	под	сянката	на	Твоите	криле	ще	се	зарад-
вам;	към	Тебе	се	привърза	душата	ми,	Твоята	десница	ме	поддържа“	
(Пс.	32:1-9)
	 Обладан	 от	 плодовете	 на	 постоянната	 молитвена	 връзка	 с	
Бога,	св.	ап.	Павел	така	изказва	това	състояние:	
	 „Кой	ще	ни	отлъчи	от	любовта	Божия:	скръб	ли,	притеснение	
ли,	или	гонение,	глад	ли,	или	голотия,	опасност	ли,	или	меч?	както	
е	писано:	„заради	Тебе	весден	ни	умъртвяват;	смятат	ни	като	овци	
за	клане“.	Но	във	всичко	това	одържаме	преголяма	победа	чрез	Оно-
гова,	Който	ни	възлюби.	Защото	аз	съм	уверен,	че	ни	смърт,	нито	
живот,	ни	Ангели,	ни	Власти,	нито	Сили,	ни	настояще,	нито	бъдеще,	
ни	височина,	ни	дълбочина,	нито	друга	някоя	твар	ще	може	да	ни	
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отлъчи	от	любовта	Божия	в	Христа	Иисуса,	нашия	Господ“.	 (Рим.	
8:35-39).
	 Разбира	се,	това	високо	благодатно	състояние	на	душата	не	
се	постига	изведнъж,	а	постепенно.	Човек	се	ражда	с	потребност	да	
вярва	в	Бога	и	с	потребност	да	се	моли,	но	тая	потребност	подлежи	
на	 развитие,	 както	 се	 развива	и	целият	 човек	физически	и	 духов-
но.	 Развитието	 на	 вярата	 и	 на	молитвата	 следователно	 започва	 от	
най-ранните	детски	години,	когато	започва	възпитанието	на	детето.	
Тук	е	извънредно	важно	каква	основа	ще	бъде	положена!	Тук	имен-
но	се	правят	редица	грешки,	които	после	могат	да	се	окажат	фатални	
и	за	молитвата	и	за	вярата	изобщо.	Нека	поговорим	за	първата	греш-
ка	в	това	отношение,	която	не	само	не	може	да	създаде	у	детето	по-
стоянна	и	здрава	потребност	от	молитва,	но	може	да	стане	причина	
за	постепенно	охладняване	в	молитвата	и	до	отпадане	от	вярата.	
	 Тази	първа	и	важна	грешка	се	състои	в	това,	че	от	детето	се	
иска	 ежедневно	 сутринно	 и	 вечерно	 изпълнение	 на	 молитвеното	
правилно	без	да	се	държи	сметка,	дали	това	става	само	формално,	и	
без	оглед	на	това,	дали	в	момента	на	молитвата	детето	има	подходя-
що	настроение	и	желание,	дали	молитвата	е	искрен	израз	на	негови-
те	чувства,	разбирания	и	възможности.
	 Именно	 формалното	 изпълнение	 на	 молитвеното	 правило,	
механическото	четене	на	молитвите	по	книжка,	особено	когато	мо-
литвите	са	повече	на	брой,	и	когато	детето	е	заставено	да	стои	на	
колене	по-дълго	време,	лесно	може	да	се	превърне	само	в	едно	по-
върхностно	механическо	изговаряне	на	думи,	без	да	е	засегнато	сър-
цето	на	детето,	без	да	е	затрогната	положително	неговата	душа,	и	
даже	–	напротив	–	това	сърце	и	тая	душа	могат	да	изпитват	противо-
положни	мисли	и	чувства.	Такова	едно	противоестествено	празно-
глаголене,	повтаряно	много	пъти,	омръзва	на	детската	душа,	която	
вътрешно	се	бунтува	против	него,	и	когато	детето	порасне,	то	лесно	
си	позволява	отначало	самоволно	съкращаване	на	молитвите,	а	след	
това	и	пълното	им	изоставяне.	
	 Веднъж	допуснато	подобно	нещо,	детето	скоро	идва	до	 за-
ключението,	че	молитвата	е	била	една	празна	работа,	а	оттук	до	без-
верието	понякога	никак	не	е	далеч.	На	този	процес	много	спомага	
умствената	умора.	Децата	обикновено	са	претоварени	с	много	уроци	
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и	родителите	им	и	възпитателите	им	не	им	позволяват	вече	да	 си	
легнат,	преди	те	да	са	подготвили	всички	уроци	за	другия	ден.	След	
всичката	тази	умора	четенето	на	молитвите	идва	като	едно	последно	
натоварване	и	понеже	вниманието	на	детския	ум	е	вече	твърде	от-
слабено,	то	и	извършването	на	молитвата	стана	механически	и	без	
усърдие,	с	прозявки	и	други	признаци	на	скучност.	Кой	не	знае,	че	
такава	молитва	ни	се	струва	безконечно	дълга,	а	такова	едно	усеща-
не,	разбира	се,	не	може	в	никакъв	случай	да	създаде	трайна	и	съз-
нателна	молитвена	привичка.	Напротив,	такава	молитва	създава	или	
лицемерие,	при	което	детето,	страхувайки	се	от	физическо	наказа-
ние,	бърза	да	свърши	тая	неприятна	за	него	работа,	или	пък	недовол-
но	и	озлобено,	бърза	да	заяви	своето	пълно	несъгласие	с	това,	че	Бог	
може	да	иска	от	него	такава	именно	молитва.	Но	същото	се	повтаря	
с	детето	и	сутрин,	когато	на	него	още	му	се	спи,	но	принудително	го	
будят	да	стане,	защото	трябва	да	отиде	на	училище,	и	когато	пак	по-
ради	краткостта	на	времето,	отново	го	заставят	непременно	да	каже	
молитвата	си,	без	да	се	държи	сметка	за	нейното	качество.	
	 За	да	се	избегне	тази	първа	и	основна	грешка	в	молитвеното	
възпитание	на	детето,	родителите	му	и	възпитателите	му	трябва	да	
му	 създадат	 условия	молитвата	 за	 него	да	 бъде	 радостна,	 да	 бъде	
по-кратка,	но	сърдечна,	да	бъде	нещо	като	семеен	химн,	да	бъде	хва-
лебна	и	благодарствена	песен	към	Бога.	Детето	трябва	да	възприеме	
тази	привичка	съвсем	несъзнателно	от	своите	родители,	възпитате-
ли	и	от	всички,	които	живеят	в	един	дом.	Планът	и	програмата	на	
работа	на	всички	в	този	дом	трябва	да	бъде	такъв,	че	вечер	на	ядене	
и	 лягане	 и	 сутрин	 след	 ставане,	 както	 и	 денем	 при	 обявяване,	 да	
се	пеят	молитвите	от	всички	заедно.	Красотата	и	истината	на	така	
извършената	молитва	неизбежно	ще	проникнат	в	душата	на	детето,	
то	ще	ги	възприеме	заедно	с	майчиното	си	мляко,	с	първите	стъпки	
на	своя	живот,	с	първите	умилителни	представи	и	чувства	за	мама	и	
тате,	за	баба	и	дядо	и	изобщо	за	най-близките	и	любими	лица.	И	то-
гава	минутите	на	молитвата	не	само	няма	да	бъдат	скучни	и	празни	
за	него,	но	ще	бъдат	желани	и	очаквани	като	една	истинска	отмора	и	
една	приятна	радост	и	възход	на	душата.

Източник:	Архив	на	архим.	Методий	Жерев
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Свети мъченици Баташки, 
молете Бога за нас!

Десет години от канонизацията на Баташките и 
Новоселските мъченици. 

												Александра	Карамихалева

	 Изминаха	десет	години	от	канони-
зацията	на	светите	Баташки	мъченици	и	
онзи	знаменателен	17	май	2011г.	–	денят	
на	 тяхното	 тържествено	 прославление,	
който	 Негово	 Високопреосвещенство	
Пловдивският	 митрополит	 Николай	 на-
рече	 „Ден	на	 велика	 всеправославна	 ра-
дост”	и	„Исторически	ден	за	православ-
ния	български	народ,	за	православните	народи	и	за	цялото	вселенско	
православие”.	 Защото	 радост	 за	 всички	 православни	 християни	 е	
провъзгласяването	 за	 светии	 и	 придобиването	 на	 нови	молитвени	
застъпници	пред	Божия	Престол,	запалването	на	нови	неугасващи	
звезди	на	духовния	небосклон,	които	да	осветяват	пътя	ни	към	спа-
сението.
	 По	време	на	Априлското	въстание	през	1876	г.	след	двусед-
мична	неравна	битка	с	многохилядна	турска	армия	загиват	пет	хи-
ляди	души	от	шестхилядното	население	на	Батак,	а	градът	е	изгорен	
до	основи.	Две	хиляди	души,	 събрани	в	църквата	“Св.	Неделя”,	 в	
продължение	на	три	денонощия	защитават	своята	чест	и	вяра	и	на-
мират	в	нея	след	опожаряването	й	своята	мъченическа	смърт.	Техни-
ят	подвиг,	засвидетелстван	в	многобройни	исторически	източници	
от	епохата	и	познат	на	всяко	христолюбиво	и	родолюбиво	българско	
сърце,	дава	основание	на	синодалните	архиереи	да	засвидетелстват	
в	своето	послание	към	клира	и	народа	на	БПЦ,	че:	„ужасите	и	пору-
ганията,	които	Баташките	и	Новоселските	мъченици	са	били	прину-
дени	да	претърпят,	за	да	завършат	живота	си	като	християни,	могат	
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да	се	сравнят	единствено	със	зверствата,	вършени	в	последния	етап	
от	гоненията	срещу	Църквата	в	Римската	империя.”	А	“Жестокостта	
на	изтезанията,	 нечовешките	 страдания	и	разтърсващите	 съвестта	
изпитания	пред	най-съкровените	човешки	чувства	на	жертвите	на	
кланетата	от	тази	така	драматична	за	народа	ни	епоха	са	могли	да	
бъдат	понесени	само	от	твърди	във	вярата	си	и	в	своето	упование	
християни.	От	хора,	които	са	знаели,	че	„който	иска	да	спаси	душата	
си,	ще	я	погуби;	а	който	погуби	душата	си	заради	Мене	и	Евангели-
ето	-	както	Сам	Господ	казва,	-	той	ще	я	спаси”	(Марк.	8:35).”
	 Синодалните	архиереи	припомнят,	че:	„За	нито	един	от	мъче-
ниците	на	Църквата	смъртта	не	е	била	единственият	изход.	Всеки	от	
тях	е	можел	лесно	да	спаси	живота	си	и	земното	си	добруване.	Така	
е	било	и	в	римско	време,	така	е	било	и	в	столетията	на	Османската	
империя	-	винаги	и	навсякъде.	Изисквало	се	е	едно	единствено	нещо	
-	отричане	от	Христос	и	от	принадлежността	към	Неговата	Църква.	
Тъкмо	това	обаче	се	оказва	най-скъпото	за	всеки	Христов	мъченик,	
за	което	той	е	готов,	ако	и	когато	се	наложи,	да	заплати	дори	с	живо-
та	си.	„Защото	каква	полза	за	човека	-	пита	Спасителят,	-	ако	придо-
бие	цял	свят,	а	повреди	на	душата	си?”	(Мат.	16:26).”	
	 Ето	защо	Светият	Синод	на	Българската	православна	църква	
-	Българска	Патриаршия	в	пълен	състав		на	своето	заседание	на	16	
март	2011	г.,	прот.	№	6	взе	решение	да	канонизира	за	светци	Баташ-
ките	новомъченици	и	определи	всички	 те	да	бъдат	провъзгласени	
в	лика	на	просиялите	Божии	угодници,	заедно	с	произтичащите	от	
това	действие	последствия	-	да	им	се	оказва	подобаваща	църковна	
прослава,	общоцърковно	отслужване	на	съставените	за	тях	богослу-
жебни	последования,	поклонение	пред	светите	им	мощи	и	пред	све-
щените	им	изображения	и	отправяне	на	молитви	за	тяхното	небесно	
застъпничество.

Канонизация на мъчениците

	 Съгласно	това	решение	и	установената	програма	за	канони-
зацията,	на	2	април,	в	навечерието	на	канонизацията,	 за	последен	
път	бе	отслужена	панихида	за	упокоение	на	душите	на	убитите	Ба-
ташки	и	Новоселски	мъченици.	Лично	Негово	Светейшество	Бъл-

гарският	патриарх	и	Софийски	митрополит	Максим	оглави	заупо-
койната	служба	в	тяхна	памет,	която	бе	отслужена	в	патриаршеската	
катедрала	„Св.	Александър	Невски”.	
	 След	края	на	панихидата	в	памет	на	Баташките	и	Новосел-
ските	мъченици	бе	дадено	началото	на	бдение,	по	време	на	което	
приелите	мъченическа	смърт	заради	вярата	си	бяха	споменавани	в	
молитвите	редом	със	 светиите	и	към	тях	бяха	отправяни	моления	
като	към	наши	небесни	застъпници	пред	Божия	Престол.
	 В	деня	на	канонизацията,	 3	 април,	духовници	и	миряни	от	
цяла	България	изпълниха	до	краен	предел	патриаршеската	катедра-
ла	 „Св.	Александър	Невски”,	 за	 да	 съучастват	 в	 радостта	 от	 тър-
жествената	прослава	на	новоканонизираните	светии	на	Българската	
православна	църква	-	Баташките	и	Новоселските	мъченици.
	 С	тържествен	камбанен	звън	църковното	изпълнение	посрещ-
на	в	ранната	утрин	на	3	април	предстоятеля	на	родната	ни	Църква	
Негово	Светейшество	Българския	патриарх	и	Софийски	митрополит	
Максим,	който	оглави	празничната	света	Литургия.	В	съслужение	
със	Светейшия	патриарх	около	светия	Престол	застанаха	високоп-
реосвещените	митрополити:	Врачански	Калиник,	Сливенски	Йоа-
никий,	Видински	Дометиан,	Варненски	и	Великопреславски	Кирил,	
Великотърновски	Григорий,	Русенски	Неофит,	Неврокопски	Ната-
наил,	Ловчански	Гавриил,	Пловдивски	Николай,	Доростолски	Ам-
вросий;	преосвещените	епископи:	Стобийски	Наум,	Тивериополски	
Тихон,	 Деволски	 Теодосий,	Маркианополски	 Константин,	 Адриа-
нополски	 Евлогий,	 Знеполски	Йоан	 (дн.	 Варненски	 и	 Великопре-
славски	митрополит),	Велички	Сионий,	Драговитийски	Даниил	(дн.	
Видински	митрополит),	Траянополски	Киприян	(дн.	Старозагорски	
митрополит),	Агатоникийски	 Борис,	 Константийски	Антоний	 (дн.	
Западно-	 и	 Средноевропейски	 митрополит),	 Браницки	 Григорий	
(дн.	Врачански	митрополит),	Главиницки	Йоан.
	 Участие	в	празничното	богослужение	взеха	и	схиархим.	Ам-
вросий	-	игумен	на	нашия	Зографски	манастир	„Св.	Георги”	на	Све-
та	Гора	-	Атон,	и	представителите	на	Руската	и	на	Румънската	пра-
вославна	църква	в	България	-	йером.	Зотик	(Гаевски)	и	ставроф.	ик.	
Нелуц	Опря.
	 От	страна	на	българското	свещенство	в	съборната	богослуж-
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ба	съучастваха	архим.	Викентий,	архим.	Дионисий	и	архим.	Арсе-
ний,	 ректорите	на	 двете	ни	духовни	 семинарии	 -	 ставроф.	 свеще-
ноик.	Захарий	Дечев	и	прот.	Добромир	Костов,	десет	свещеници	от	
Софийска	епархия	и	по	петима	от	Ловчанска	и	Пловдивска	епархии,	
в	чийто	диоцез	попадат	Априлци	и	Батак.
	 Молитвено	участие	в	богослужбата	взеха	и	председателят	на	
Народното	събрание	на	Р.	България	г-жа	Цецка	Цачева,	президентът	
на	страната	Георги	Първанов,	вицепрезидент	генерал-майор	Ангел	
Марин	(който	е	родом	от	Батак),	директорът	на	Дирекция	„Вероиз-
поведания”	Емил	Велинов,	кметът	на	София	г-жа	Йорданка	Фандъ-
кова,	депутати	и	други	официални	лица.
	 След	 отпуста	 на	 св.	 Литургия,	 по	 време	 на	 който	 бяха	 по-
менати	редом	със	светиите	и	Баташките	и	Новоселските	мъченици,	
Българският	патриарх	и	служещите	с	него	епархийски	митрополити	
и	епископи	излязоха	от	светия	Олтар	и	застанаха	в	средата	на	храма,	
където	на	предварително	подготвени	два	аналоя	бяха	поставени	ико-
ните	на	новоканонизираните	светии.
	 С	 огромно	 вълнение	 всички	 изслушаха	 Патриаршеското	 и	
Синодално	послание	на	Св.	Синод	по	повод	канонизацията,	което	
бе	огласено	от	амвона	от	главния	секретар	на	Св.	Синод	Стобийски	
еп.	Наум	(дн.	Русенски	митрополит).
	 След	 това	 с	 възгласа:	 “Благослови,	 светейши	 Владико”	 за-
почна	освещаването	на	иконите,	 което	бе	извършено	от	Патриарх	
Максим.	 Светейшият	 патриарх	 отправи	молитва	 към	 Господа:	 „...
Погледни	и	сега	на	тези	икони,	които	са	нарисувани	в	чест	и	памет	
на	Твоите	светии	св.	Баташки	мъченици	и	св.	Новоселски	мъченици	
и	с	Твоето	небесно	благословение	ги	благослови	и	освети,	та	всич-
ки,	които	ги	почитат,	покланят	се	пред	тях	и	се	молят,	призовават	
да	Ти	се	молят	за	тях	като	за	Твои	раби	и	приятели	св.	Баташки	мъ-
ченици	и	 св.	Новоселски	мъченици	и	милостивно	 ги	 послушай	и	
богато	ги	обдари;	избавяй	ги	от	всяка	скръб	и	нужда,	от	всяка	ду-
шевна	и	телесна	болест;	удостоявай	ги	с	въжделената	Си	благодат	и	
милосърдие	по	молитвите	на	Твоите	светии	св.	Баташки	мъченици	
и	св.	Новоселски	мъченици.	Защото	Ти	си	изворът	на	освещението	
и	подател	на	добрините,	затова	прославяме	Тебе	заедно	с	Твоя	еди-
нороден	Син	и	 с	пресветия,	 благ,	и	животворящ	Твой	Дух,	 сега	и	

винаги	и	во	веки	веков.	Амин.”	След	молитвата	Патриархът	поръси	
трикратно	иконите	 със	 светена	 вода	 при	пеенето	 на	 тропарите	 на	
мъчениците.
	 След	 това	 Светейшият	 Български	 патриарх,	 архиереите	 на	
БПЦ	и	свещенството	се	поклониха	благоговейно	пред	светите	ико-
ни.	След	отпуста	цялото	църковно	изпълнение,	начело	със	светите	
икони	на	Баташките	и	Новоселски	мъченици	и	хоругви,	излезе	 за	
литийно	шествие	 около	храма,	 огласявайки	околохрамовото	прос-
транство	и	града,	носещ	името	на	Божията	Премъдрост,	с	тропарите	
във	възхвала	на	новоканонизираните	светии	и	тържествен	камбанен	
звън.
	 След	това	светите	икони	бяха	положени	на	аналои	в	средата	
на	храма	за	поклонение	от	народа	до	следобедните	часове,	когато	
светините	бяха	транспортирани	към	Пловдивска	и	Ловченска	епар-
хии.

Тържествено прославление в Батак

	 На	16	май	в	Батак	с	литийно	шествие	от	старинния	храм	“Св.	
Неделя“,	където	се	съхраняват	светите	мощи	на	мъчениците,	икона-
та	на	светите	Баташки	мъченици	бе	пренесена	до	площад	„Освобож-
дение”,	където	Пловдивският	митрополит	Николай	в	съслужение	с	
многобройно	духовенство	отслужи	празнична	вечерня.
	 В	деня,	определен	от	Светия	Синод	на	БПЦ	за	тържествено	
прославление	и	честване	на	Баташките	мъченици,	17	май,	в	Батак	
–	градът	на	славната	мъченическата	смърт	на	Божиите	угодници	се	
събраха	25	архиереи	и	над	30	архимандрити	и	свещеници	от	всички	
епархии	на	БПЦ-Българска	патриаршия	и	от	всички	сестри	право-
славни	църкви	и	взеха	участие	в	съборната	света	Литургия	по	по-
вод	първата	прослава	на	светите	Баташки	мъченици.	За	да	вземат	
участие	и	влязоха	в	радостта	на	 това	 тържество	 заедно	с	жители-
те	на	града	в	славния	Батак	бяха	дошли	монаси,	монахини	и	много	
православни	християни	от	цялата	страна	во	главе	с	енорийските	си	
свещеници.
	 В	годината,	в	която	се	навършваха	135	години	от	мъчениче-
ската	 кончина	на	 1842-мата	жители	на	Батак	 зверски	избити	 след	
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потушаването	на	Априлското	въстание,	новоканонизираните	светии	
бяха	за	първи	път	прославени	с	отслужването	на	специално	съставе-
ни	в	тяхна	чест	богослужебни	последования,	поклонение	на	светите	
им	мощи	и	на	иконата	им	в	деня,	определен	от	Св.	Синод	в	църков-
ния	ни	календар	за	тяхна	прослава	-	17	май.
	 Празничната	 света	 Литургия	 бе	 отслужена	 на	 централния	
площад	в	града	“Освобождение”	в	Батак,	върху	специално	издигнат	
за	целта	подиум	пред	дърворезбованата	позлатена	рака	със	стъклен	
похлупак,	в	която	са	положени	честните	мощи	на	мъчениците.
	 В	 съборната	богослужба,	 оглавена	от	Негово	Високопреос-
вещенство	Пловдивския	 митрополит	Николай,	 съслужиха:	 митро-
политът	на	Сисаниу	и	Сиатистис	Павел	-	Вселенската	патриаршия;	
Илиополиски	 митрополит	 Теодор	 -	 Александрийска	 патриаршия,	
Волоколамският	 митрополит	 Иларион	 -	 председател	 на	 отдела	 за	
външно-църковни	 отношения	 при	 Московската	 патриаршия,	 Мо-
равички	 епископ	 Антоний	 -	 Сръбска	 патриаршия,	 епископът	 на	
Гюргево	 Амвросий	 -	 Румънска	 патриаршия,	 Арсинойски	 епископ	
Нектарий	 -	 Кипърска	 архиепископия,	 Християнополски	 епископ	
Прокопий	-	Еладска	архиепископия,	Супрасълски	епископ	Григорий	
-	Полска	митрополия,	митрополит	Игнатий	-	Албанска	архиеписко-
пия,	архимандрит	Георгиос	Сакур	-	Антиохийска	патриаршия,	прот.	
Дейвид	Маккафи	-	Американска	православна	църква,	и	свещ.	Пла-
мен	Тодоров	-	Чешка	архиепископия.
	 В	 съслужението	 участваха	 и	 високопреосвещените	 и	 пре-
освещени	архиереи	на	Българската	православна	църква:	Видински	
митрополит	 Дометиан,	 Великотърновски	 митрополит	 Григорий,	
Русенски	митрополит	Неофит,	Неврокопски	митрополит	Натанаил,	
Ловчански	митрополит	Гавриил,	Стобийски	еп.	Наум,	Деволски	еп.	
Теодосий,	Знеполски	еп.	Йоан,	Велички	еп.	Сионий,	Траянополски	
еп.	Киприян,	Агатоникийски	еп.	Борис,	Константийски	еп.	Антоний	
и	Браницки	еп.	Григорий,	както	и	архимандрит	Калист,	протосингел	
на	Сливенска	митрополия,	и	архимандрит	Евгений,	игумен	на	Цър-
ногорския	манастир	„Св.	безсребреници	Козма	и	Дамян”.
	 За	 пълнотата	 и	 тържествеността	 на	 това	 забележително	 по	
своето	великолепие	и	значение	за	най-новата	история	на	Църквата	
ни	 събитие,	 допринесе	 и	 благолепното	 изпълнение	 на	 певците	 от	

клира	-	сборна	хорова	формация	от	псалти	от	Пловдивския	митро-
политски	църковен	хор	и	от	Софийската	духовна	семинария	под	ве-
щото	ръководство	на	г-н	Любомир	Игнатов.
	 В	 прочувствено	 слово	 за	 подвига	 на	 Баташките	 мъченици	
митрополит	 Николай	 се	 обърна	 към	 умовете	 и	 съвестта	 на	 всич-
ки	 нас,	 потомците	 на	 тези	 славни	 българи,	 пазили	 до	 смърт	 като	
най-скъпо	достояние	своята	вяра.	Като	постави	въпроса:	“Как	да	по-
четем	най-добре	 тяхната	памет?”	 той	призова	да	отдадем	почитта	
си	към	светите	мъченици	като	им	подражаваме.	И	ако	те	във	време	
на	гонение	срещу	вярата	са	устоявали	на	заплахи,	увещания	да	пре-
дадат	вярата	си	и	зверски	мъчения,	то	ние,	в	макар	и	мирни,	но	пак	
времена	на	изпитания	за	вярата,	да	устояваме	на	лукави	помисли,	на	
разяждащи	ни	страсти	и	изкушения.	Защото	„ние	не	можем	да	ста-
нем	мъченици	и	да	умрем	за	вярата,	но	можем	да	пребъдваме	в	тази	
вяра	и	да	умрем	в	нея”	-	заключи	архиереят.
	 Накрая	 митрополит	 Николай	 отправи	 най-сърдечни	 благо-
дарности	към	предстоятелите	на	сестрите	православни	църкви,	че	
са	почели	празненството,	като	са	изпратили	свои	достойни	предста-
вители,	както	и	на	г-н	кмета	на	гр.	Батак	Петър	Паунов	за	споделе-
ните	усилия	по	организацията	на	празненствата.
	 Първо	служащите	архиереи	и	свещенослужители,	а	после	и	
богомолният	народ,	преклониха	глави	и	сърца	пред	мощите	на	све-
тите	Божии	угодници	-	новопрославлените	Баташки	мъченици,	“по-
бедили	 в	 най-страшната	 битка	 -	 тази	 за	 спасението	 на	 човешката	
душа”.
	 Както	свидетелстват	преди	десет	години	синодалните	архие-
реи,	христолюбивият	български	народ	винаги	с	особено	благогове-
ние	е	почитал	и	се	е	вдъхновявал	от	паметта	на	всички	свои	светци	
и	особено	от	мъчениците	за	вяра	и	род.	Светлият	им	лик	винаги	е	
бил	безценен	бисер	в	съкровищницата	на	нашата	духовност	и	упо-
вание	в	дните	на	изпитания.	Затова	и	днес,	във	време	на	страхове,	
разделения	и	несигурност,	нека	отправим	към	тях,	които	стоят	сред	
божиите	угодници	пред	Божия	престол:	Свети	мъченици	Баташки,	
молете	Бога	за	нас!
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Светодавец брой 5/2021                       Интервю

10 години от канонизацията на 
Баташките и новоселски мъченици

Интервю с Ловчанския митрополит Гавриил

- Ваше Високопреосвещенство, през 2021 г. се изпълват десет 
години от канонизацията на Баташките и Новоселски мъчени-
ци, които са първите български светии причислени към лика 

на светиите от началото 
на двадесет и първи век. 
Може ли да ни разкаже-
те повече за това как се 
роди идеята да се започ-
не процедура по канони-
зацията на тези светии и 
разбира се завършване-
то на процеса, а именно 
тържеството прославле-
ние. 

-	 Когато	 бях	 избран	 за	
Ловчански	 митрополит,	
блаженопочившият	 па-
триарх	Максим	ми	каза	да	
направя	доклад	за	канони-
зацията	 на	 Новоселски-
те	 мъченици.	 Също	 през	
2002	 г.	 посетихме	 Ново-
селския	 манастир	 с	 вече	
блаженопочившия	 мит-
рополит	 Питирим	 и	 той,	
след	като	се	помоли	пред	

мощите	на	мъчениците,	каза,	че	трябва	да	ги	канонизираме	–	явно	в	
молитвата	усети	благодатта,	която	Господ	им	е	дарувал.	Внесох	до-
клада	за	канонизацията	на	Новоселските	новомъченици	в	Св.	Синод	

през	2005	г.	и	патриархът	го	прати	в	богослужебната	комисия.	Но	
движение	по	моята	молба	нямаше.	През	2011	г.	Негово	Високопреос-
вещенство	Пловдивският	митрополит	Николай	също	подаде	молба	
за	канонизация	на	Баташките	мъченици.	Естествено	тогава	и	нашата	
молба	беше	извадена	от	комисията	и	Св.	Синод	реши	да	бъдат	кано-
низиране	Баташките	и	Новоселски	мъченици	в	лика	на	светиите	на	
Българската	православна	църква.	От	деня	на	решението	до	деня	на	
канонизацията	имаше	един	месец,	а	нямахме	готово	житие,	нямахме	
създадена	икона	на	Новоселските	мъченици.	И	си	казах,	че	ако	успе-
ем	за	този	кратък	период	да	нарисуваме	икона	на	мъчениците	–	тъй	
като	такава	икона,	нямаше,	то	би	било	знак,	че	канонизацията	им	е	
угодна	на	Господ.	За	мен	стана	чудо	–	проф.	Климентина	Иванова	
се	зае	с	написването	на	житието.	Иконографът	Владимир	Авраамов	
остави	всичките	си	ангажименти	по	рисуването	на	икони,	и	състави	
и	нарисува	иконата.	Прославянето	на	Баташките	и	Новоселски	мъ-
ченици	стана	много	тържествено	в	храм	„Св.	Александър	Невски“	
при	участието	на	Негово	Светейшество	и	Св.	Синод	на	Българската	
православна	църква	и	множество	клирици	и	миряни.

- Какъв живот трябва да живее човек, за да бъде канонизиран 
за светец? Какъв е примерът на Новоселските мъченици за нас 
днес? 

-	За	да	бъде	канонизиран,	човек	трябва	да	живее	свят	живот,	жертвен	
живот.	Монахините	мъченици	са	преподобномъченици,	защото	пре-
ди	 това	 са	 водели	подвижнически	молитвен	живот	 в	манастира	 и	
по	време	на	въстанието	са	снабдявали	въстаниците	с	дрехи,	храна	
и	 всичко	 необходимо,	 с	 което	 те	 са	 знаели,	 че	 излагат	 себе	 си	 на	
смъртна	опасност.	Отец	Никола	е	бил	изряден	свещеник	и	учител,	
подготвил	много	млади	хора,	 някои	 от	 които	 са	 станали	йереи	на	
светата	Църка.	Преди	мъченическата	си	кончина	е	бил	изтезаван	от	
турците,	за	да	се	отрече	от	вярата,	но	той	е	останал	верен	на	Господ	
Иисус	Христос	до	последния	си	дъх.	Отец	Георги	също	е	бил	изря-
ден	свещеник,	той	се	е	бил	залостил	на	втория	етаж	на	манастир-
ската	сграда	и	е	създавал	впечатление,	че	горе	има	въоръжен	отряд	
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въстаници	–	по	този	начин,	жертвайки	себе	си,	е	задържал	турците	
от	нахлуването	в	манастира	и	е	помогнал	на	доста	хора	да	се	скрият	
и	избягат.	Когато	турците	са	разбрали,	с	най-голяма	жестокост	са	го	
съсекли.	Така	той	е	показал	на	дело	своята	любов	в	името	на	Господ	
към	 хората,	 защото	 е	 казано,	 че	 „никой	 няма	 по-голяма	 любов	 от	
тази	да	положи	живота	си	за	своите	приятели“.	Когато	турците	са	
разбили	вратата	и	са	влезли	в	храма,	са	стреляли	и	съсичали	скрити-
те	там	монахини.	Монахините	са	били	30,	някои	от	тях	са	успели	на	
време	да	се	скрият,	но	тези,	които	са	пострадали,	са	останали	да	се	
молят	и	да	пазят	манастира,	което	е	подвиг	мъченически.

- Днес, десет години след канонизацията на тези големи светии 
– мъченици, можем ли да говорим, че почитта към тях вече се 
установи и дори се увеличи? 

-	Още	през	2011	г.	денят	9	май,	когато	се	почита	паметта	на	Новосел-
ските	свети	мъченици,	стана	и	официален	празник	на	град	Априлци,	
където	всяка	година	след	тържествена	света	Литургия	в	манастир-
ския	храм	с	лития	се	отива	до	площада	на	града,	където	се	извършва	
молебен	към	Новоселските	свети	мъченици.	А	в	Ловчанска	епархия	
учредихме	орден	на	името	на	светите	Новоселски	мъченици	–	най	
голямата	 наша	 награда,	 с	 която	 награждаваме	 многозаслужили	 за	
Църквата	и	Православието	хора.

- Има ли необходимост съвременния човек, според Вас, от про-
славлението на нови светии? Какъв пример ни дават светиите? 

-	Знаем	за	великите	древни	светии,	живели	в	първите	векове,	но	тъй	
като	Христос	вчера	и	днес,	и	вовеки	е	един	и	същ,	то	прославяйки	
новите	светии,	живели	близко	да	нашето	време,	показваме,	че	когато	
човек	и	в	нашето	трудно,	пълно	със	съблазни	време,	търси	Христос,	
той	може	с	Неговата	благодат	и	сила	да	стане	така	велик,	както	няко-
га	в	древността	са	били	светиите.	

-  Няма как да не обърнем внимание и на канонизацията на 
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духовници и миряни, убити заради вярата си през комунисти-
ческия режим. Смятате ли, че скоро ще започне процедура по 
прославление?

-	Аз	съм	се	обръщал	към	историци,	музейни	работници	и	хора,	кои-
то	 те	или	 техните	близки	 са	били	 свидетели	на	мъченици	от	 вре-
мето	на	комунизма,	но	досега	никой	не	ни	е	изпратил	достоверни	
подробни	материали,	които	биха	ни	послужили	да	направя	доклад	и	
да	поискам	тяхната	канонизация.	Но	несъмнено	такива	мъченици	е	
имало	и	трябва	да	се	постараем	да	ги	намерим	и	както	другите	пра-
вославни	църкви	направиха,	да	ги	канонизираме	–	в	това	отношение	
сме	длъжници	към	тяхната	памет.

- И като завършек на това наше интервю, бихте ли ни казали 
Вие за какво най-често се молите на светите Баташки и Ново-
селски мъченици? 

-	Ние	трябва	усърдно	да	се	молим	на	Баташките	и	Новоселските	мъ-
ченици	за	духовния	разцвет	на	нашата	родина,	та	Господ	да	ни	дигне	
от	дълбочината	на	греха,	да	ни	запази	от	болести,	скърби,	епидемии,	
да	дава	благочестие	и	мъдрост	на	властимащите,	за	да	водят	Бълга-
рия	по	пътя	на	духовния	и	материален	разцвет.	

Интервюто	води	Ангел	Карадаков.
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	 Много	са	подвизавалите	се	по	българските	земи	светци,	кои-
то	от	векове	тачим	и	призоваваме	и	чиято	памет	e	отбелязана	в	ка-
лендара.	Но	Господ	почита	с	венци	не	само	страдалците	от	първох-
ристиянските	 времена,	 а	 и	 ония,	що	 са	много	по-близо	 до	нас	 по	
време	 и	 по	място	 и	 са	 изтърпели	 гонения	 и	мъки	не	 по-малки	 от	
древните.	Ние	знаем	за	тях	от	историята,	ала	не	историята	е	тази,	
която	ще	ни	приобщи	към	жертвената	трапеза,	която	ще	ни	събере	в	
храма	и	която	ще	ни	укрепи	във	вярата.	Знаците	на	светостта	ни	се	
дават	свише,	но	е	необходимо	и	нашето	участие,	нашето	„Да	бъде,	
Владико!“,	едно	друго	познание,	та	да	изтръгнем	светостта	от	дъл-

Новоселските св. мъченици
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бината	на	забравата,	да	бъдем	причастни	към	нейния	път,	да	разказ-
ваме	за	нея	и	да	свидетелстваме	за	чудесата	й.
	 Днес	е	ден	на	препотвърждаване	на	светост,	заслужена	пред	
Бога	и	известна	на	хората.	Днес	нашите	мисли	и	молитви	са	отпра-
вени	към	подножието	на	Централния	Балкан	и	към	обителта	на	Све-
тата	Троица,	засияла	чрез	мъченическия	подвиг	на	сестрите,	чиито	
нозе	някога	са	докосвали	тук	земята	и	молитвени	песнопения	са	се	
въздигали	денонощно	заедно	с	уханния	дим	от	кадилата	в	храма.	И	
наистина	този	манастир	е	като	свещник,	поставен	на	високо,	така	че	
светлината	от	него,	озарила	във	времето	на	априлската	кървава	жът-
ва	нашата	земя,	да	не	загасва	никога	и	да	заблести	отново,	най-вече	
когато	Църквата	ни	има	нужда	от	нея.
	 Въпреки	че	не	е	древен,	подобно	на	други,	които	през	веко-
вете	 прославят	 Господа	 на	 славянски	 език,	 девическият	манастир	
„Света	Троица“	е	съграден	около	1830	година	-	тогава,	когато	право-
славната	вяра,	като	лоза,	всекидневно	брулена	от	иноверците,	вместо	
да	завяхва	-	укрепва,	а	мисълта	за	освобождение	все	повече	обхваща	
душите	и	дава	надежда.	Десетилетия	наред	поставят	себе	си	под	за-
крилата	на	Светата	Троица	девойки	от	най-будните	и	най-просвете-
ни	православни	семейства	-	не	само	от	Ново	село,	но	и	от	съседните	
места.	Новоселци	са	известни	със	своето	усърдие	-	и	към	Църквата,	
и	към	добронравието.	Наистина	Ново	село	е	място,	достойно	да	от-
гледа	и	принесе	на	Всевишния	одушевени	жертви	на	правата	вяра.	
Към	угодните	на	Бога	дела	всеки	заможен	род	е	давал	своя	принос	
-	и	не	само	в	пари,	земи	и	дарения	за	поддържане	на	храмовете,	на	
манастира,	а	и	в	избора	на	достойни	йереи,	които	да	полагат	душа-
та	си	за	своите	пасоми.	И	достатъчно	е	да	споменем	само	двамата,	
получили	от	Спасителя	светъл	венец	заради	мъченическия	си	под-
виг,	та	да	бъдат	възхвалени	чрез	тях	всички	свещеници,	пазители	на	
християнската	вяра	през	многото	години	на	робството.
	 С	 какви	 думи	 да	 опишем	 ревнителството	 на	 йерей	Никола	
Барбулов,	 учител	 и	 презвитер	 с	 любомъдра	 душа,	 който	много	 се	
потруди,	 за	да	 завърши	успешно	учението	си	в	Бесарабия.	Той	бе	
книголюбец,	 благополучен	 като	 учител,	 достоен	 като	 свещеник	 и	
възпита	множество	ученици;	духовните	му	чада	бяха	най-действе-
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ната	част	от	Църковното	тяло,	а	немалко	от	тях	получиха	и	йерей-
ство.	Поп	Никола	е	подобен	на	великия	патриарх	Евтимий,	защото	
остана	докрай	да	пази	словесното	си	стадо;	при	това	не	бе	безкръвен	
мъченик,	но	страдалец,	умъртвен	в	страшни	мъки	без	да	се	отрече	от	
вярата	си.
	 А	с	какви	слова	да	наречем	свещеника	Георги	Дългодрейски?	
Воин	Христов,	 сякаш	 втори	 свети	 Георги,	 той	 се	 опълчи	 не	 само	
срещу	мисления,	а	и	срещу	живия	враг	на	Кръста.	Не	себе	си	защити	
новият	страстотерпец	в	единоборството	с	агаряните,	не	себе	си	бра-
неше,	не	за	себе	си	мислеше,	а	как	да	забави	пълчищата	зверове	и	
да	даде	на	слабите	и	безпомощните	поне	малко	време,	та	да	избягат	
или	да	 се	 скрият	 от	 свирепите	неверници.	Дома	Господен	пазеше	
той	и	прие	посичането	като	благодат,	защото	знаеше,	че	чрез	него	
получава	вечния	живот.
	 Няма	да	ни	стигнат	силите,	за	да	възхвалим	и	силата	на	крех-
ките	ония	монахини	-	крехки	по	естество,	но	силни	във	вярата	си.	
Свидетелството	 за	 техния	живот	 и	 смърт	 са	 разказите,	 предавани	
от	поколение	на	поколение	в	новоселските	семейства.	Не	са	много	
спомените,	но	благодатта	от	мъченическия	им	подвиг	е	като	незрим	
светлик	над	земята	и,	дори	и	без	да	ги	споменават,	без	да	им	се	мо-
лят,	те	са	застъпници	на	изпадналите	в	беда.	Няма	нужда	от	описа-
ния	на	тяхното	битие,	защото	то	е	пред	очите	на	всички,	познаващи	
реда	в	православните	обители.	Сестрите	живяха	безбрачен	и	ангел-
ски	живот	-	в	деяния	и	молитви,	в	общо	дихание.	Чрез	общението	
си	те	бяха	образец	и	поръчителство	за	добродетел	на	всяка	една	от	
тях.	Те	се	молеха	не	само	за	своите	души	и	за	спасението	и	благото	
на	ближните	си,	но	и	за	онова,	което	тогава	бе	в	сърцето	на	всеки	
българин	-	да	се	изпълнят	Божиите	съдбини	и	Отечеството	отново	
да	 стане	 независима	 християнска	 държава.	Възпитани	 от	малки	 в	
благочестие	и	твърдо	изповедание,	поверени	от	близките	си	на	Бога	
и	на	Богородица,	Христовите	невести	смирено	и	всекидневно	носе-
ха	сладкото	Христово	иго.	Всяко	тяхно	добро	деяние	-	както	молит-
вено,	така	и	ръкоделно	-	прибавяше	елей	в	лампадите,	с	които	те	да	
посрещнат	Жениха	и	да	влязат	с	Него	в	Царството	Господне.	Игу-
менката	на	манастира	по	това	време	е	Сусана,	дъщеря	на	кмета	на	
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селото,	бореца	за	вяра	и	род	Цонко	Сомлев.	Тя	достойно	носи	бреме-
то	на	настоятелството,	грижейки	се	сестрите	да	пребивават	според	
съставения	 за	 тях	на	Света	 гора	Атонска	 от	йеромонах	Спиридон	
устав.
	 Изпитанието	на	свещениците	и	монахините,	чието	мъчени-
чество	днес	честваме,	започва,	когато	на	1	май	1876	г.	на	връх	Бабан	
е	даден	сигнал	 за	бунт.	Опиянението	от	полъха	на	свободата	вди-
гна	на	крак	хората	и	още	на	следващия	ден	ръководителите	обявиха	
Новоселската	република.	В	няколкото	дни	на	тържество	камбанен	
звън	оглася	котловината,	а	молебните	песнопения	приканват	всички	
да	изживеят	мига	на	земната	радост,	но	и	да	призовават	Господа	на	
силите	да	им	бъде	помощник	в	настъпващите	скърби.
	 В	следващите	дни	християните	се	опитват	да	се	организират	
и	да	дадат	отпор	на	агаряните.	Неочакваният	студ	и	снегът	измъчва	
четниците	на	Цанко	Дюстабанов,	а	гладът	отслабва	силите	им.	И	тук	
тридесетте	монахини	от	„Света	Троица“,	прибавяйки	към	молитви-
те	и	служението	си	с	крепкостта	на	своята	богоугодна	всеотдайност,	
не	дават	сън	на	очите	си,	нито	дрямка	на	клепачите	си,	но	едни	се	
редуват	в	готварницата	и	хлебарницата,	а	други	се	грижат	за	недо-
обутите	и	недооблечени	момчета,	събирайки	всичко,	що	може	да	им	
послужи	за	одежди	-	плетени	от	тях	чорапи,	шаеци	за	навои,	топли	
фланели...	И,	предусещайки	близката	среща	с	Жениха,	те	повтарят	
думите	на	Псалмопевеца:	„Готово	е	сърцето	ми,	Боже,	готово	е	сър-
цето	ми...“	(Пс.	56:8).
	 В	това	време	около	Севлиево	и	Плевен	се	събира	войска,	ала	
не	редовни	войници,	които	да	се	сражават	само	срещу	въоръжените,	
но	да	не	посягат	на	невинните.	Приижда	и	се	умножава	богомерз-
ко	сборище	абази	и	черкези.	Като	прибавят	към	природната	си	де-
монска	суровост	заповедите	на	предводителя	им	триждипроклетия	
Дели	Неджиб	ага,	те,	обхванати	от	изстъпление	и	желание	да	уби-
ват,	плъзват	като	скакалци,	предавайки	на	смърт	и	поругание	всичко	
живо,	което	застигат	по	пътя	си.
	 Част	от	жителите,	известени	за	настъпващия	башибозук,	се	
укриват	в	планината,	други	тичат	панически	към	полето,	а	част	от	
новоселските	къщи	вече	са	обхванати	от	пламъци.	Повечето	от	ино-
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кините	обаче	остават	в	обителта.	Напразно	се	надяват	те,	че	ордите	
не	ще	посмеят	да	я	осквернят.	Свещеникът	Георги	Христов,	залос-
тил	се	в	горния	етаж	на	една	от	манастирските	сгради,	се	опитва	да	
забави	врага	и	да	даде	време	поне	на	някои	от	бягащите	да	се	спасят.	
Там	го	съсичат	къс	по	къс	нахлулите	през	манастирската	порта	по-
беснели	черкези.
	 Последното	прибежище	на	част	от	монахините	 е	църквата.	
Една	от	тях	не	успява	да	влезе	заедно	с	другите	и	е	посечена	с	ята-
ган	на	прага	на	храма.	За	сетните	мигове	от	земния	живот	на	новите	
мъченици	знаем	от	потресните	разкази	на	четири	от	оживелите	след	
непоносими	страдания	инокини.	До	края	на	живота	си	те	преживя-
ват	своето	унижение	и	поругание	и	облажават	ония	техни	сестри,	
които	са	се	преставили	тогава.	Богомерзките	неверници	стрелят	през	
прозорците	и	улучват	няколко	от	сестрите.	После	влизат	в	църквата	
и	започват	да	секат	когото	сварят	-	и	живите,	и	издъхващите.	Пред	
олтара	и	вътре	в	него	намират	смъртта	си	майка	игуменка	Сусана,	
още	шест	монахини	и	една	мирянка.
	 Надругателствата	 над	 невинните	 жертви	 според	 свидетел-
ствата	са	нечовешко	жестоки.	Когато	започват	да	събличат	дрехите	
на	всички	наред	и	виждат,	че	една	от	сестрите	е	още	жива,	демон-
ските	слуги	я	ослепяват	и	задушават,	натъпквайки	очите	и	устата	й	с	
хоросан.	Бесните	и	озлобени	оръдия	на	дявола	се	отдават	на	грабеж	
и	насилие	не	само	в	църквата	и	манастира,	но	и	навсякъде	в	селище-
то.	И	така	за	съсипаното	по	допущение	на	всесилния	промисъл	ог-
нище	на	българската	православна	вяра	се	сбъдва	казаното:	„Проляха	
кръвта	им	като	вода	около	Йерусалим	и	нямаше	кой	да	ги	погребе:	
изоставиха	труповете	на	рабите	за	храна	на	птиците	небесни	и	тела-
та	на	преподобните	ти	-	на	земните	зверове.“
	 Но	това,	което	става	в	Ново	село,	е	дори	по-ужасно	-	агаря-
ните	не	само	оскверняват	телата	на	жертвите	си.	В	манастирската	
църква	 те	 насичат	 на	 трески	 иконите,	 разграбват	 всичко	 и	 накрая	
започват	да	палят	и	светата	обител,	и	къщите,	така	че	да	не	остане	
какво	да	се	погребе	и	оплаче,	а	навсякъде	да	се	възцари	мерзостта	
на	запустението.	Но	в	храма	огънят	не	унищожава	докрай	мъчени-
ческите	останки,	за	да	може	по-късно	сухите	кости	да	проговорят	на	
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всеки,	който	ги	погледне	с	вярващи	очи	и	се	преклони	пред	техния	
подвиг.	И	свидетелство	на	думите	ни	е	костницата	на	възстановения	
от	пепелта	манастир	„Света	Троица“,	където	човек	усеща	незримата	
духовна	 сила	и	Божията	благодат,	 струяща	от	останките	 -	 светите	
мощи	-	на	мъчениците.
	 И	нека	от	днес	нататък	на	9	май,	в	деня	на	тяхната	страдалче-
ска	кончина,	да	ги	призоваваме	с	имената	им,	та	да	имаме	и	тяхното	
свето	застъпничество:	вие,	новомъченици	инокини	Сусана,	София,	
Елисавета,	Ефросиния,	Христина,	Калиста	и	Екатерина,	и	ти,	Суса-
на	Чорбаджиева,	която	приживе	не	успя	да	се	присъединиш	към	се-
стрите,	но	чрез	кръвта	си	получи	място	в	техния	лик,	и	вие,	новомъ-
ченици	йереи	Никола	и	Георги,	двоица	състрадалци	и	съименници	
на	 Софийските	 мъченици,	 заедно	 с	 всички	 други,	 пострадали	 за	
вяра	и	род,	чиито	имена	Господ	знае,	защото	всички	те	са	при	Него	
във	вечния	и	безкраен	живот,	молете	Светата	Троица,	призовете	св.	
Богородица	и	всички	светии	и	ни	дайте	сили	да	запазим	вашата	па-
мет,	та	да	бъдете	споменавани	в	бъдните	поколения	и	навеки.	Амин.

*	Ново	село	-	сега	квартал	на	град	Априлци.

Източник:	Официален	сайт	на	Ловчанска	св.	митрополия
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Баташки св. мъченици
Иван Николов

	 Всемилостивият,	 но	 и	
всеправеден	Бог,	Който	промиш-
лява	както	за	царства	и	народи,	
така	 и	 за	 всеки	 отделен	 човек,	
никога	 не	 е	 оставял,	 не	 оставя	
и	 сега	 без	 Своята	 човеколюби-
ва	грижа	и	нашият	православен	
български	 народ.	 Когато	 той	 е	
вървял	 здраво	 и	 неотклонно	 по	
Неговите	пътища	и	е	пазел	запо-
ведите	Му,	тогава	се	е	и	радвал	
на	Неговите	щедри	благослове-

ния	и	е	пребъдвал	в	мир	и	вся-
ко	 благоденствие;	 когато	 пък	 е	
потъпквал	святата	Му	воля	и	се	
е	 предавал	на	 всякакви	 грехове	
и	 беззакония,	 смирявал	 го	 е	 с	
крепката	Си	десница	и	е	допус-
кал	да	 го	 владеят	друговерци	и	
другородци,	докато	не	 се	покае	
и	завърне	отново	при	Него.
	 Така	 нашият	 християн-
ски	Бог	постъпи	със	страната	и	
народа	ни	в	края	на	14-тото	сто-
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летие	 от	 раждането	 по	 плът	 на	
Неговия	 Син,	 Господ	 и	 Спаси-
тел	наш	Иисус	Христос,	и	в	края	
на	 19-то	 столетие	 от	 същото	
преславно	събитие.	Най-напред	
заради	неговите	тежки	и	нераз-
каяни	 грехове,	 Той	 го	 предаде	
под	 робство	 на	 нечестивите	 и	
неверни	 агаряни,	 а	 след	 това	
виждайки	 искреното	 му	 покая-
ние	и	ужасни	злострадания,	му	
изпращаше	хиляди	знайни	и	не-
знайни	мъченици	–	изкупители,	
които	 със	 своята	 пролята	 кръв	
измиха	петното	на	неговото	от-
стъпление	 и	 му	 даруваха	 коро-
ната	 на	 дългоочакваната	 и	 пре-
въжделена	свобода.
	 Слънцесияйна	по	блясък	
и	звездовидна	по	красота	перла	
от	тази	корона	са	светите	Баташ-
ки	новомъченици.
	 Бедно	е	човешкото	слово	
да	 изкаже	 величието	 на	 техния	
подвиг.	Повече	подобава,	когато	
се	споменава	тяхното	име	да	се	
застане	 на	 колене,	 очите	 да	 из-
точат	извори	от	сълзи	на	умиле-
ние	и	гърдите	да	изтръгнат	ура-
ган	от	въздишки.	Но	за	да	не	се	
окажем	 черни	 неблагодарници	
за	всичко	онова,	което	те	са	сто-
рили	за	нашето	българско	име	и	
вяра,	 тук	разказваме	за	тяхното	
мъченичество	и	подвиг.
	 Годината	била	1876,	кра-

ят	 на	 април,	 началото	 на	 май.	
След	 току-що	 отшумелите	 ве-
ликденски	празници	никой	и	не	
подозирал,	че	много	скоро	след	
тях	 ще	 настъпи	 Разпети	 Петък	
за	 Батак,	 за	 България.	 Събити-
ята	 в	 будното	 родопско	 сели-
ще	 поразително	 наподобявали	
евангелските	 събития	 през	 по-
следните	 дни	 от	 земния	 живот	
на	Христа	Спасителя:	първо	не-
бивалите	 тържества	 по	 случай	
Възкресение	 Христово	 и	 тре-
петното	очакване	на	въстанието,	
което	ще	 освободи	 батачани	 от	
турския	 гнет	 приличали	 на	 ра-
достната	възбуда,	обзела	някога	
Йерусалим	при	посрещането	на	
Господа,	приет	за	скорошен	из-
бавител	 на	 евреите	 от	 римски-
те	 потисници;	 второ	и	 тогава	и	
сега	народните	настроения	бър-
же	се	сменяли	от	възторженото	
„Осанна!”	до	умопомрачително-
то	„Разпни,	разпни	Го!”;	трето	и	
тогава,	и	сега	не	липсвали	Иуди	
и	 предатели,	 клетвопрестъпни-
ци	и	цена	за	кръв…
	 Именно	 предателството	
и	 престъпената	 клетва	 сложи-
ли	скорошен	край	на	Баташкото	
въстание	 и	 поголовното	 клане	
на	 хиляди.	 Между	 тях	 подоба-
ва	да	отбележим	на	първо	място	
имената	 на	 достойните	 свеще-
нослужители	 и	 отци	Нейчо	Ба-
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ташки	 и	Петър	Баташки.	 Те	 по	
подражание	на	Добрия	Пастир	–	
Господ	Иисус	Христос,	положи-
ли	душите	си	за	своите	словес-
ни	овци	(Йоан	10:15)	и	им	дали	
светъл	пример	как	трябва	да	се	
умира	за	вяра	и	род.
	 Докато	батачани	се	скри-
ли	 в	 църквата	 и	 се	 готвели	 за	
отчаяна	 съпротива	 срещу	 обса-
дилия	 ги	 враг,	 турците	 хванали	
отец	Петър	и	му	отрязали	глава-
та.	Дошъл	ред	и	на	отец	Нейчо.	
Турците	 искали	 свещеникът	 на	
всяка	цена	да	се	потурчи,	защо-
то	знаели,	че	ако	той	се	огъне	и	
мнозина	от	народа	ще	последват	
примера	 му.	 Свещеникът	 отка-
зал.	Започнали	мъченията:	отсе-
кли	му	ръцете,	изболи	му	очите,	
скубели	 яростно	 брадата	 му…	
Преди	 обаче	 да	 го	 умъртвят,	
много	пъти	му	 задавали	въпро-
са:	„Чалма	или	брадва?”	Отгово-
рът	бил	мълчание.	Тогава	побес-
нелите	башибозуци	обезглавили	
пред	очите	му	една	от	дъщерите	
му,	после	другата,	третата	и	така	
до	 седмата	 му	 дъщеря.	 Сърце-
то	на	бащата	се	късало	от	мъка	
и	болка,	като	гледал	как	убиват	
родните	 му	 деца,	 но	 въпреки	
това	не	надянал	омразната	чал-
ма.	Накрая	 отрязали	 едното	му	
ухо,	но	оттам	кръв	не	протекла.	
Той	 бил	 вече	 мъртъв.	 Въпре-

ки	 това	 отсекли	 главата	му	 и	 я	
хвърлили	при	 отсечените	 глави	
на	дъщерите	му	за	назидание	на	
другите	клетници.
	 Мъченическият	 подвиг	
на	отец	Нейчо	Баташки	е	равен,	
а	може	би	и	надвишава	подвига	
на	светите	седем	братя	Макавеи	
и	майка	 им	Соломония	 от	Вет-
хия	Завет,	 защото	той	изтърпял	
и	 физическите	 страдания	 на	
момците	 и	 нравствените	 тер-
зания	 на	 тяхната	 майка,	 коя-
то	 гледала	 техните	 мъки.	 Този	
величав	 подвиг	 с	 нищо	 не	 от-
стъпва	 от	 подвига	 на	 древните	
християнски	великомъченици,	в	
чиито	сърца	свещеният	писател	
влага	 следните	 трогателни	 сло-
ва:	 „Господи,	 изтръгнаха	 езика	
ми,	и	не	мога	да	те	славословя;	
отсякоха	ръцете	ми	и	не	мога	да	
се	осеня	със	знамението	на	Твоя	
Кръст,	 избодоха	 очите	 ми	 и	 не	
мога	да	погледна	небесната	ви-
сота	на	Твоето	величие…	В	тво-
ите	ръце	предавам	духът	си!”
	 Със	 славния	 мъчениче-
ски	 венец	 се	 увенчали	 и	 пове-
чето	 от	 баташките	 първенци.	
Между	тях	със	златни	букви	на	
Небесата	 е	 изписано	 името	 на	
великомъченик	 Трендафил	 (То-
шев).
	 Палачите	 мушнали	 по-
дострения	 дървен	 кол	 между	
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бедрата	 на	жертвата	 и	 кръвяса-
лите	очи	на	башибозушката	пас-
мина	видели	как	цялото	му	тяло	
потреперяло	 от	 страховитата	
болка.	 Колът	 се	 движел	 полека	
нагоре	в	многострадалната	плът	
на	 великомъченика,	 пробивай-
ки	си	път	нагоре	към	главата,	и	
ушите,	но	башибозуците	не	чу-
вали	 нищо	 друго,	 освен	 силата	
на	бликащата	кръв,	силата	на	за-
пряната	въздишка	на	мъченика.	
Дървото	преминало	през	гърло-
то,	излязло	окървавено	от	устата	
на	стареца,	ала	дядо	Трендафил	
бил	още	жив!	Тогава	го	турили	
въз	жаркия	огън	–	да	бъде	жив	
опечен.	 Не	 след	 дълго,	 в	 тия	
страшни	 мъки,	 многострадал-
ния	 Христов	 мъченик	 обърнал	
ослепения	си	земен	взор	към	не-
бесата	откъдето	Всеведецът	Бог	
всичко	вижда	и	нищо	не	оставя	
ненаказано	 и	 предал	 духа	 си	 в	
Неговите	 ръце.	 Така	 Ахмед	 –	
ага	се	отблагодарил	на	своя	бла-
годетел	–	Трендафил,	от	когото	
преди	 получил	 стотици	 добри-
ни.
	 Мъченическа	 смърт	 по-
стигнала	и	един	от	най-видните	
първенци	на	Батак	–	Ангел	Кав-
лака.	Ангел	бил	обвинен	във	ве-
роломство	и	опит	за	убийство	на	
Ахмед	–	ага,	след	което	го	про-
низали	 с	 петнадесет	 куршума.	

След	 това	 убийците	 съблекли	
дрехите	 му	 и	 нарязали	 тялото	
му,	 както	 касапите	 нарязват	 го-
веждото	и	овчето	месо,	що	е	за	
продан.
	 Летописец	 се	 потрудил	
да	 състави	 подробен	 списък	 на	
всички	 известни	 нему	 имена	
на	 страдалци	 от	 Батак,	 от	 еди-
ния	прочит	на	които	сърцето	се	
свива.	Там	срещаме	имената	на	
деца	сукалчета	от	по	на	няколко	
месеца	до	15	годишни	младежи.
	 Още	повече	 са	баташки-
те	 новомъченици,	 чиито	 имена	
са	 скрити	 за	 нас,	 но	 знайни	 за	
Всеведеца	Бог.	Ала,	макар	и	да	
не	 знаем	 техните	имена,	 с	 под-
робности	знаем	как	са	били	из-
мъчвани	и	убивани	за	вяра,	род	
и	съвест.
	 Населението	без	разлика	
на	 пол	 и	 възраст	 се	 събрало	 в	
най-укрепените	места	на	селото	
–	черквата,	училището,	Тренда-
фил	 Кереловата	 къща.	 Множе-
ство	жени,	деца,	мъже	и	старци	
(около	200	–	300	души)	се	натру-
пало	и	в	Богдановата	къща	като	
по-здрава	сграда	в	долния	край	
на	селото.	От	този	дом	на	стра-
данието	се	започнало	и	клането.	
Изкарали	 всички	 мъже,	 жени	
и	деца	пред	къщата	–	мъжете	с	
момчетата	от	дванадесет	годиш-
на	 възраст	 нагоре	 отделени	 на	
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една	 страна,	 а	 жените,	 момите	
и	децата	–	на	друга,	като	ги	за-
градили	 околовръст	 с	 отправе-
ни	 срещу	 им	 пушки	 и	 ножове.	
На	 средата	 донесли	 дръвник.	
Сечта	 се	 започнала	 с	 мъжете,	
които	 били	 събличани	 полуго-
ли,	 а	 след	 това	 ги	 събаряли	 на	
дръвника.	 Отсечените	 глави	 и	
отделените	от	тях	тела	хвърляли	
на	две	грамадни	купчини	около	
дръвника,	палачите	се	сменяли.	
Всеки	считал	себе	си	длъжен	да	
заколи	поне	по	няколко	христи-
яни,	вярвайки	че	колкото	повече	
и	 с	 по-големи	 зверства	 пролее	
гяурска	кръв,	толкова	по-богато	
ще	бъде	възнаграден	в	бъдещия	
живот	от	„великия	пророк	с	рай-
ска	 градина,	 с	много	и	красиви	
жени	и	девойки,	с	пилаф,	с	чеш-
ми	мед.”
	 След	 време	 се	 разбрало,	
че	един	дръвник	не	стига	за	тол-
кова	много	народ	и	донесли	още	
два.	Освен	клането	на	тях,	наче-
нало	се	и	нещо	друго	–	по	всич-
ки	страни,	дето	стояли	бледните	
батачани.	 При	 касапина	 били	
довличани	 нови	 мъченици,	 на	
които	 той	 отсичал	 ръцете,	 кра-
ката,	 носовете,	 ушите…	 и	 най-
сетне	главата.
	 След	 мъжете	 дошъл	 ред	
на	жените	и	децата.	Най-напред	

жените	 ги	 завеждали	 на	 дръв-
ника	 облечени	 само	 с	 риза,	 но	
по-сетне	като	видели,	че	това	е	
в	ущърб	на	голтаците	–	башибо-
зуци,	 мъчителите	 захванали	 да	
ги	 събличат	 голи,	 както	 мъже-
те	и	да	 ги	колят	като	 агнета	на	
дръвника.	 Батачанки	 показали	
същата	 мъжествена	 готовност	
за	смъртта,	както	и	мъжете.	Тук	
само	случаите	били	още	по-ужа-
сяващи	 и	 сърцераздирателни.	
Повеждат	 например	 майката	
към	дръвника,	а	децата	припкат	
около	нея,	 промъкват	 се	между	
касапите,	 улавят	 се	 за	 тялото	 и	
произнасят	само	умилителното,	
трогателното	 и	 детски	 обичли-
вото:	мамо!
	 И	 тук	 най-покъртителни	
били	мъченията	 на	младенците	
и	децата.	Тях	често	ги	набивали	
на	 щикове.	 Летописецът	 пише:	
„Турците	 хладнокръвно	 са	 из-
важдали	младенците	 от	 люлки-
те	с	острието	на	щика,	и	като	са	
ги	прехвърляли	няколко	пъти	от	
щик	 на	 щик	 като	 топка,	 хвър-
ляли	ги	в	лицето	на	ридаещите	
майки.	Те	са	носели	по	улиците	
деца	нанизани	на	щиковете,	така	
щото	 техните	 главички	 висели	
над	 дупката	 на	 пушката,	 като	
обливали	 с	 кръв	 своите	 джела-
ти.	 Най-сетне	 те	 отсичали	 гла-
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вите	на	децата	и	карали	техните	
другари	 да	 носят	 тия	 глави	 по	
улиците…	Причината	 за	 това	 е	
твърде	понятна:	мюсюлманинът	
като	убие	известно	число	невер-
ни	 гяури,	 си	 мисли,	 че	 влиза	 в	
рая,	 каквито	 и	 да	 са	 били	 гре-
ховете	му.	„При	това	убиването	
на	децата	е	по-изгодно	и	по-без-
опасно.	 Тука	 в	 Батак	 башибо-
зуците	достигали	до	това,	щото	
разпорвали	утробите	на	бремен-
ните	жени	и	убивали	неродени-
те	деца	все	с	тая	цел	–	да	уголе-
мят	числото	на	жертвите	си”.
	 Върху	батачани	се	изпъл-
нили	думите	на	Свещеното	пи-
сание:	 „Заради	 Тебе	 (Боже)	 ни	
затриват	всеки	ден,	смятат	ни	за	
овци,	обречени	на	клане…	пре-
даде	ни	за	укор	на	съседите	ни,	
за	присмех	и	хула	на	ония,	които	
живеят	 около	 нас;	 всичко	 това	
дойде	 върху	нас,	 ала	ние	Те	не	
забравихме	и	Твоя	 завет	 не	 на-
рушихме…	душата	ни	е	унизена	
до	прах,	утробата	ни	е	прилепна-
ла	до	земята	(Пс.	43:23,	14;	Пс.	
43:18,	26).	 „Ти	ни	изпита,	Боже	
претопи	ни,	както	се	сребро	пре-
тапя.	Ти	ни	вкара	в	примка,	тури	
окови	 на	 чреслата	 ни,	 постави	
човек	над	главата	ни.	Влязохме	
в	огън	и	вода	и	Ти	ни	изведе	на	
свобода”	 (Пс.	 65:10-12).	 „Глас	

бе	чут	в	Рама,	плач	и	ридание	и	
писък	 голям;	 Рахил	плачеше	 за	
децата	си	и	не	искаше	да	се	уте-
ши,	защото	ги	няма”	(Мат.	2:18).
	 Само	 че	 евангелски-
ят	 Ирод	 детеубиец	 се	 оказал	
по-милостив	 от	 Ирод	 Отоман-
ски,	 защото	 оставил	 майките	 и	
бременните	жени	живи…
	 Баташката	църкваВ	църк-
вата	„Света	Неделя”	се	събрала	
по-голямата	 част	 от	 цялото	 ба-
ташко	 население.	 Християните	
в	 черквата	 били	 нападнати	 ед-
новременно	с	ония,	 които	били	
скрити	 в	 училището.	 След	 не-
успешен	 опит	 да	 влязат	 в	 хра-
ма,	 башибозуците	 захванали	да	
къртят	дувара,	да	правят	в	него	
дупки	за	пушките	си	и	да	убиват	
беззащитните.	 В	 скоро	 време	
куршумите	запищели	със	смър-
тоносните	 си	 песни	 и	 мъже,	
жени	и	деца	захванали	да	падат	
като	покосена	пшеница.	Батача-
ни	отвътре	и	в	църковния	двор,	
колкото	 можели	 се	 отбранява-
ли,	 но	 тези	 две	 пространства	
били	изпълнени	от	такова	гъсто	
множество,	 че	 нямало	 възмож-
ност	 дори	 за	 юмручна	 самоот-
брана.	 Само	 башибозушкият	
ятаган	 правел	 място,	 само	 той	
полагал	 тия	 човешки	 класове	
от	мъже,	жени	и	деца	на	земята	
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както	сърпът	на	жетварката	по-
лага	класовете	на	 гъстата	нива.	
Наред	с	приглушените	удари	на	
ятаганите	и	с	дивите	гласове	на	
касапите,	от	всяка	страна	се	до-
насяли	 детски	 отчаяни	 писъци,	
жаловитите	 гласове,	 печалните	
охкания	и	 сърцераздирателните	
стенания	 на	 умиращите…	 Но	
първото	 впечатление	 скоро	 ми-
нало.	Срещу	неминуемото	всеки	
противопоставил	 оная	 смирена	
готовност	за	смъртта,	каквато	е	
завещал	 в	 пример	нашият	Спа-
сител,	каквато	се	среща	в	жити-
ята	 на	 много	 почитани	 от	 Све-
тата	Църква	светци.	Риданията,	
стенанията	и	плачовете	секнали	
като	 камбанен	 звън	 след	 зов	 за	
тревога.	По	четирите	краища	на	
калето	(заградено	пространство	
около	 същинския	 храм)	 се	 въз-
царила	 предсмъртна	 тишина,	 в	
която	 се	 слушали	 само	 ударите	
на	 ятагана,	 тежкото	 падане	 на	
обезглавените	 тела	 и	 тънките	
пискания	 на	 захвърлените	 или	
оставени	без	родители	сукалче-
та.	Дори	болките	не	се	чувства-
ли	сякаш	така	силно,	дори	и	те	
сякаш	 замирали	 в	 смекчените	
сърца	 на	 мъчениците.	 Страда-
нията	 на	 затворниците	 в	 хра-
ма	 били	неописуеми!	Цели	 три	
денонощия	прекарали	те	в	това	

състояние.	Силно	спарения	въз-
дух,	 притискането,	 страхотиите	
и	 всички	 други	 адски	мъки	 из-
нурили	 силите	 на	 мало	 и	 голя-
мо,	устата	им	засъхнали	и	плам-
нали	 в	 страшна	 жажда.	 Тъкмо	
тогава	 свирепата	 агарянска	 из-
обретателност	изнамерила	ново	
по-злостно	 мъчение	 и	 угасила	
у	 клетите	 страдалци	 и	 сетните	
искри	 на	 надежда	 за	 избавле-
ние.	От	прозорците	почнали	да	
хвърлят	 кошери	 с	 пчели,	 които	
ядовито	 забръмчали	 между	 тях	
и	забождали	жилата	си	в	плътта	
им.	Подир	тях	взели	да	хвърлят	
натопена	в	газ	и	запалена	слама.	
Пчелите	 ги	жилели,	 запалената	
слама	 горяла,	 пържела	 живите	
им	 още	 лица,	 гъстият	 дим	 ги	
давел,	 лютял	 им	 в	 очите,	 тро-
вел	 ги…	 Адът	 се	 издигнал	 от	
преизподнята	 и	 се	 настанил	 в	
Баташката	 черква.	 В	 това	 вре-
ме	 свободно	 нахлули	 в	 храма	
най-отчаяните	от	башибозушка-
та	сган.	Думите,	с	които	начена-
ли	клането	били:	 „Гиди	москов	
гяурлар!”	 Подир	 тях	 навлезли	
други,	трети…	–	колкото	можел	
да	 събере	 пътят	 на	 отворените	
кървави	редове.	Кръвта	потекла,	
запръскала	иконите	на	светците	
и	се	проливала	върху	телата	на	
падналите	 и	 лежащите	 в	 нес-
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вяст.	 Наред	 с	 клането,	 правели	
се	и	отвратителни	подигравки	с	
телата	на	убитите	и	се	вършели	
такива	 грозотии,	 каквито	 само	
башибозушката	 кървава	 фанта-
зия	могла	да	измисли.
	 На	 4	 май	 се	 състояло	
последното	 клане	 на	 батачани.	
Ахмед	–	ага	си	послужил	отно-
во	с	измама:	той	заповядал	да	се	
направи	 списък	 на	 останалите	
живи	жители	на	селото,	на	кои-
то	 уж	 правителството	 щяло	 да	
построи	 нови	 домове	 и	 да	 им	
повери	приглеждането	и	прехра-
ната	на	вдовиците	и	сирачетата.	
Заповедта	 се	 придружавала	 със	
заплахата,	 че	 който	 не	 се	 съо-
брази	с	нея	и	се	скрие,	ще	бъде	
наказан	 със	 смърт.	 Съгласно	
това	 излезли	 всички	 остатъци	
подир	многото	 кланета,	 и	 кога-
то	 башибозуците	 отделили	 мъ-
жете	от	жените	и	децата	–	ока-
зало	 се,	 че	 те	 били	 само	 около	
триста	 души.	Тогава	Ахмед-ага	
се	 качил	на	 коня	 си	 и	 с	 голяма	
част	 от	 башибозуците	 подбрал	
тристата	мъже,	та	ги	докарал	до	
изгореното	училище.	Там	ги	из-
клали	един	по	един	на	дървения	
мост	на	реката	срещу	училище-
то.	И	тука,	както	и	у	Богданови,	
по-напред	 ги	 събличали	 голи	 и	
сетне	ги	водели	на	дръвника.	На	

всички	телата	падали	от	едната	
страна	 на	 моста,	 а	 главите	 от	
другата.
	 След	 потушаването	 на	
въстанието	 по	 почин	 на	 вели-
ките	сили	в	Пловдив	започнало	
разследване	 на	 престъпленията	
на	 неговите	 „усмирители”.	 Би-
дейки	 един	 от	 тях	Ахмед	 –	 ага	
бил	осъден	на	заточение	в	Диар	
Бекир,	 където	 не	 останал	 дъл-
го.	 След	 подписването	 на	 Бер-
линския	 договор	 се	 завърнал	 в	
Барутин	 и	 заживял	 богато	 като	
търговец	и	 стопанин	на	 големи	
стада	добитък.	Но	в	Диар	Бекир	
той	 се	 бил	 заразил	 от	 проказа.	
През	1881	г.	коварната	болест	го	
съборила	 на	 легло	 и	 постепен-
но	го	превърнала	в	куп	изгнило	
месо.	И	тъй,	той	умрял	в	мъки,	
сам	изоставен	от	всички,	дори	и	
от	семейството	си.
	 А	 хилядите	 Баташки	
новомъченици	 наследили	 веч-
ното	 и	 нетленно	 богатство	 на	
Царството	 Божие,	 откъдето	 се	
молят	за	нас,	техните	бедни	от-
към	 вяра	 и	 добри	 дела,	 техни	
сънародници,	 но	 почитащи	 с	
любов	и	признателност	светлата	
им	памет.

Източник:	svparaskeva.com
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 - Доц. Дамянова, в сре-
дата на март месец т.г. архе-
олози откриха фрагменти от 
библейски папирус на гръцки 
език, по време на операция за 
предотвратяване на грабежи в 
пещери в близост до Мъртво 
море. Папирусът принадлежи 
към Кумранските ръкописи, 
открити през 1947 г. от беди-
унски овчари в пещерите на 
Кумран, на около 20 км. из-
точно от Йерусалим. Какво е 
значението на това научно от-
критие днес? 

	 -	В	хода	на	мащабни	про-
учвания	 на	 израелски	 и	 амери-
кански	учени	в	Юдейската	пус-
тиня	в	издирването	и	опазването	
на	исторически	артефакти	и	пре-
дотвратяване	 на	 разграбването	
им	още	през	2017	г.	археолозите	
се	натъкват	на	пещера,	разполо-
жена	 на	 запад	 от	 селището	Ку-
мран	 (Chirbet	Qumrān),	в	която,	
както	 показва	 първоначалният	
оглед,	 са	 се	 съхранявали	 ръко-
писи.	 Това	 налага	 възобновява-
не	на	разкопките	в	района	поло-
вин	столетие	след	1958	г.,	когато	
са	извършени	последните	терен-
ни	обследвания.	Считаше	се,	че	
всичко	в	околността	е	прегледа-
но	от	археолозите	още	преди	де-
сетилетия	и	няма	повече	наход-
ки.
	 Климатът	 в	 района	 е	
подходящ	 за	 съхраняването	 на	
древни	 останки	 от	 миналото,	
но	 последните	 са	 и	 постоянен	
обект	за	иманяри	и	трафиканти	
на	антики	на	черния	пазар.	Тре-
вожен	сигнал,	според	директора	
на	Управлението	на	 древности-

Кумранските ръкописи

Интервю	с	доц.	д-р	Екатерина	Дамянова
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те	на	Израел	 -	Исраел	Хасон,	 е	
появата	 на	 обявени	 за	 продан	
фрагменти	от	 ръкописи	 в	 анти-
квариати	в	Йерусалим,	Витлеем	
и	Хеврон.
	 След	подновената	работа	
на	екип,	сформиран	от	различни	
израелски	институции,	 районът	
усилено	се	охранява	чрез	дроно-
ве.
	 Според	 доклада	 на	 екс-
перти	 от	 Еврейския	 универси-
тет	в	Йерусалим,	в	пещерата	са	
открити	части	от	глинени	съдо-
ве	в	които	са	били	съхранявани	
ръкописи,	 останки	 от	 тъкани,	
в	 които	 те	 са	 били	 загръщани,	
кожени	ремъци,	но	не	и	самите	
ръкописи.	Вероятно	те	 са	отне-
сени	от	 бедуини,	 които	населя-
ват	района	още	през	средата	на	
миналия	век.
	 В	рамките	на	този	проект	
са	 намерени	 24	 фрагмента	 от	
свитък.	Текстът	е	на	гръцки	език,	
но	изписването	на	Божието	име	
Яхве	е	с	букви	от	еврейската	аз-
бука.	Ортографията	е	типична	за	
периода	на	Първия	Йерусалим-
ски	храм	(ок.	950-586	г.	пр.Хр.).	
По	 всичко	 личи,	 че	 ръкописът	
е	дело	на	двама	различни	писа-
ри.	 Текстът	 представя	 части	 от	
книгите	на	Дванадесетте	малки	
пророци,	от	които	са	реконстру-

ирани	 11	 стиха.	 Фрагментите	
съдържат	стихове	от	св.	пророк	
Наум	 (1:5-6)	и	св.	пророк	Заха-
рия	(8:16-17).	Възможно	е	ново-
откритият	ръкопис	да	е	липсва-
ща	 част	 от	 свитъка	 на	 малките	
пророци,	 който	 е	 открит	 през	
1952	г.	и	съдържа	пророчеството	
на	св.	пророк	Михей.
	 Интересно	е,	че	пещера-
та,	 в	 която	 са	 намерени	 фраг-
ментите	 от	 свитъка,	 получава	
името	 си	 „Пещера	 на	 ужаса“	
още	през	50-те	години,	тъй	като	
в	нея	са	открити	скелетите	на	40	
човека,	сред	които	мъже,	жени	и	
деца.	По	всяка	вероятност	те	са	
се	скрили	тук	по	време	на	Вто-
рото	антиримско	въстание	в	пе-
риода	132-136	г.	сл.Хр.	По	жерт-
вите	 липсват	 следи	 от	 насилие,	
което	 говори,	че	попадналите	в	
капан	хора	са	загинали	от	жаж-
да	и	глад.	В	близост	са	намере-
ни	останки	от	римски	лагер,	но	
римските	войници	не	са	успели	
да	се	спуснат	в	пещерата	поради	
опасното	и	разположение,	което	
и	днес	се	преодолява	с	помощта	
на	алпинисти.
	 Научната	 общественост	
все	още	е	в	очакване	на	оповес-
тяване	на	крайните	резултати	от	
новите	находки.
 - Разкажете ни повече 
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за самите ръкописи от Кум-
ран. Какво представляват те и 
защо са така важни за библей-
ската археология?

	 -	 Находките	 от	 Кумран	
се	считат	за	най-важното	архео-
логическо	откритие	на	20	век	с	
изключително	историческо	зна-
чение,	както	в	религиозно	отно-
шение,	 така	 и	 от	 лингвистична	
гледна	точка.
	 Първите	 ръкописи	 в	 ра-
йона	на	Мъртво	море	са	открити	
в	периода	между	ноември	1946	
и	февруари	1947	г.,	а	археологи-
ческата	 работа	 продължава	 до	
1958	г.	По	утвърдено	убеждение,	
двама	араби	от	племето	Таамире	
откриват	първите	ръкописи	при	
търсене	 на	 изгубено	малко	жи-
вотно	 от	 дребен	 добитък.	 След	
оповестяване	 на	 сензацонното	
събитие	 са	 обследвани	 много-
бройните	 пещери,	 които	 изо-
билстват	в	района.
	 Намиращите	 се	 основно	
в	11	пещери	свитъци	от	Мъртво	
море	представят	981	ръкописи	и	
ок.	50	000	фрагмента	на	библей-
ски	еврейски,	арамейски	и	гръц-
ки	 език,	 написани	 върху	перга-
мент,	папирус	и	медни	листове.	
Откритата	 през	 2017	 г.	 пещера	
се	явява	като	12-та.
	 Първоначално	 свитъци-

те	 са	 продадени	 за	 ок.	 300	 до-
лара,	 но	 през	 1949	 г.,	 когато	 са	
получени	в	САЩ	от	израелския	
изследовател	Игаел	Ядин,	за	да	
бъдат	 върнати	 на	 територия-
та	 на	 новосъздадената	 държа-
ва	Израел,	стойността	им	е	250	
000	долара.	Днес	ръкописите	се	
съхраняват	 в	Храма	 на	 книгата	
в	 Йерусалим,	 а	 тяхно	 цифро-
во	копие	може	да	бъде	открито	
на	 сайта	 на	 Израелския	 музей:	
http://dss.collections.imj.org.il.
	 Повечето	 от	 находките	
са	от	пергамент,	при	изписване-
то	на	който	е	употребено	черно	
мастило,	 изготвено	 от	 въглепо-
добно	вещество,	получено	чрез	
изгарянето	 на	 дърво	 и	 желязо.	
Благодарение	на	сухия	климат,	те	
са	 сравнително	добре	 запазени.	
По	 своето	 съдържание	 в	 по-го-
лямата	си	част	текстовете	са	на	
библейски	 книги	 и	 обхващат	
целия	Стар	Завет	с	изключение	
на	 книга	 Естир.	 Палеографски	
ръкописите	 принадлежат	 към	
три	 периода:	 предхасмонейски	
(края	на	3	век	до	150	г.	пр.Хр.);	
хасмонейски	(ок.	150–30)	и	иро-
диански	–	ок.	30	г.	пр.Хр.	до	68	
г.	сл.Хр.
	 Една	 част	 от	 учените	
считат,	 че	 ръкописите	 са	 дело	
на	 членовете	 на	 юдейска	 сек-
та,	 известна	като	общността	на	
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есеите,	 които	 живеят	 в	 района	
на	 Хирбет	 Кумран,	 но	 други,	
включително	 и	 такива,	 които	
извършват	 непосредствени	 те-
ренни	 проучвания	 и	 разкопки,	
не	 са	 толкова	 категорични.	 Съ-
ществува	 и	 хипотеза,	 че	 свитъ-
ците	не	са	продукт	на	жителите	
на	 Кумран,	 а	 идват	 от	 библио-
теката	 на	Йерусалимския	 храм.	
Разстоянието	между	селището	и	
пещерите	 е	 няколко	 километра.	
Проблеми	 възникват	 и	 в	 хода	
на	 реконструкцията	 на	 откри-
тите	находки.	С	навлизането	на	
нови	технологии,	с	помощта	на	
ДНК	анализ,	преди	време	стана	
известно,	че	кожите,	от	които	е	
изготвен	 пергаментът,	 произ-
хождат	 от	 различни	 райони	 на	
Палестина.	Това	би	могло	да	оз-
начава,	че	е	възможно	тези	ръко-
писи	да	са	донесени	от	различни	
места	и	да	са	скрити	в	пещерите	
в	 хода	 на	 опасността	 от	 страна	
на	настъпващите	през	60-те	 го-
дини	 пр.Хр.	 римски	 легиони	
по	 време	 на	 потушаването	 на	
Първото	 антиримско	 въстание.	
Крайното	заключение	за	произ-
хода	 на	 находките	 от	 пещерите	
би	могло	да	се	направи	едва	след	
анализа	на	мастилото,	който	би	
помогнал	 да	 се	 разбере	 къде	
точно	 е	 извършено	 изписване-
то	на	текстовете.	Със	сигурност	

обаче,	една	част	от	текстовете	 ,	
предимно	 тези	 с	 извънбиблей-
ско	съдържание,	е	с	местен	про-
изход.
	 Проблеми	 създават	 и	
бавното	 обработване,	 система-
тизиране	и	приключване	на	до-
кументацията	 върху	 различни	
обекти,	което	не	позволява	науч-
ното	оповестяване	на	откритото	
в	тях.
	 Хората	 в	 общността	 на	
есеите	живеят	в	колонии	и	често	
се	оттеглят	в	уединени,	пустин-
ни	 места.	 При	 това	 става	 дума	
и	 за	 духовно	 отдалечаване	 от	
случващото	 се	 в	 Йерусалим	 и	
обитаемите	места.	Те	са	опози-
ционно	настроени	към	управля-
ващата	в	столицата	власт	не	вли-
зат	 в	 контакт	 с	 нея.	Причината	
за	падането	на	Юдея	под	римска	
власт,	 според	 тази	 група	 юдеи,	
е	 в	 поведението	 на	 „последния	
първосвещеник	 в	 Йерусалим“	
(представител	 на	Хасмонейска-
та	династия).
	 Етимологията	 на	 името	
на	тази	общност	остава	неясна,	
а	и	самите	ѝ	членове	не	се	нари-
чат	 с	 името	 есеи.	 Те	 определят	
себе	си	като	„синове	на	светли-
ната“	и	„хора	на	истината“.
	 Съобщението	 на	 Пли-
ний	Стари	за	това,	че	есеи	(или	
тяхната	 основна	 колония)	 на-
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селяват	 района	 около	 западния	
бряг	 на	Мъртво	море	 (Плиний,	
Естествена	 история,	 V,	 15,	 73),	
поставя	във	връзка	споменатата	
група	с	находките	в	селището	на	
Хирбет	Кумран.	В	него	се	откри-
ват	следи	от	няколко	етапа	на	за-
селвания	най-ранното	от	които	е	
от	края	на	2	век	пр.Хр.	Според	
Йосиф	 Флавий,	 голямото	 земе-
тресение	 през	 31	 г.	 пр.Хр.	 сла-
га	 край	 на	 първото	 поселение.	
За	известно	време	жителите	му	
напускат	Кумран	и	се	преселват	
в	Дамаск,	откъдето	се	завръщат	
след	 смъртта	 на	 Ирод	 Велики	
през	 4	 г.	 пр.Хр.	 Споменатият	
юдейски	историк	пише,	че	Ирод	
поддържа	добри	вазимоотноше-
ния	с	някои	от	есеите.	Отноше-
нието	на	юдейския	владетел	към	
свещенството	в	Йерусалим	сре-
ща	 одобрението	 на	 пустинните	
отшелници.	 Поради	 религиоз-
ните	си	убеждения	те	са	освобо-
дени	от	клетвата	за	вярност	към	
Ирод.
	 От	 4	 г.	 пр.Хр.	 до	 68	 г.	 е	
периодът	 на	 второто	 заселване,	
когато	римски	войски	обсаждат	
бунтовниците	 в	 този	 район,	 от	
което	 събитие	 са	 запазени	 сле-
ди	от	опожаряване.	Датата	68	г.	
се	 потвърждава	 и	 от	 открити	 в	
Кумран	 83	 бронзови	 монети	 от	

втората	 година	 на	 въстанието.	
След	 превземането	 на	 селище-
то	от	X-ти	римски	легион	тук	се	
установява	военен	гарнизон.
	 Откриват	 се	 съответ-
ствия	 между	 данните,	 които	
Йосиф	Флавий	дава	за	времето,	
през	 което	 тази	 секта	 същест-
вува,	 и	 археологическите	 дан-
ни.	Юдейският	класик	пише,	чe	
есеите	 имат	 обща	 собственост,	
водят	 аскетичен	 живот,	 който	
е	 „по-добър	 от	 този	 на	 остана-
лите”,	 пращат	 оброци	 в	 храма,	
но	не	принасят	жертва	в	храма.	
Характерно	 за	 тях	 е	 изучаване-
то	на	Свещеното	Писание	и	об-
щата	 трапеза.	 Есеите	 не	 вярват	
в	съдбата	на	Израил	като	народ,	
се	средоточават	над	идеята	за	т.	
нар.	 „остатък”.	 Те	 са	 есхатоло-
гично	 общество	 и	 са	 консерва-
тивни	пазители	на	 Закона,	 като	
очакват	спасение	от	него,	което	
ще	 се	 предшества	 от	 идване-
то	на	Месия	и	 установяване	на	
неговото	 царство.	 Те	 вярват,	 че	
краят	на	света	е	близо,	и	когато	
през	63	г.	пр.Хр.	римляните	на-
стъпват	 в	 Палестина,	 жителите	
на	 есейската	община	считат,	 че	
този	момент	е	дошъл.
	 Към	 1	 век	 селищата	 на	
есеи,	 по	 сведенията	 на	 Филон,	
съществуват	не	само	в	Палести-
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на,	но	и	в	цялата	юдейска	диас-
пора.	Броят	на	последователите	
на	тази	секта	възлиза	на	4000.
	 Възможно	е	именно	меж-
ду	66	и	70	г.	при	придвижването	
на	 споменатите	по-горе	римски	
войски	по	долината	на	р.	Йордан	
към	Йерусалим	известните	кум-
рански	 ръкописи	 да	 са	 скрити	
в	 пещерите	 край	Мъртво	 море.	
Данните	 от	 откритите	 свитъци	
следва	 да	 се	 разглеждат	 пред-
пазливо	 във	 връзка	 с	 есейската	
община.	 В	 откритите	 текстове	
са	 представени	 различни	 рели-
гиозни	общности.	Не	са	налич-
ни	данни,	които	да	поставят	във	
връзка	 общината	и	 с	 дейността	
на	 св.	 Йоан	 Кръстител	 и	 ран-
ното	 християнство.	 В	 много	 от	
главните	 моменти	 учението	 на	
Иисус	Христос	 се	различава	от	
кумранските	разбирания.
	 След	 сензационните	 на-
ходки	в	района	на	Хирбет	Кум-
ран	от	1947	г.,	с	разширяването	
на	 изворовата	 база	 се	 засилва	
интензивността	 на	 изследвани-
ята	върху	институции	и	социал-
ни	групи	в	Юдея	през	Римския	
период.	Създава	се	цяла	научна	
област	–	Кумранистика.

	 - Какви нови проучва-
ния и открития можем да оч-

акваме през настоящата годи-
на? 

	 -	Като	клон	на	интензив-
но	развиващата	се	археологиче-
ска	наука	(в	широк	смисъл)	Биб-
лейската	 археология	 изследва	
запазените	следи	от	материална-
та	култура	на	Древна	Палестина	
и	 съседните	 територии,	 които	
имат	връзка	с	описаните	в	биб-
лейския	текст	събития.
	 Освен	 подновените	 раз-
копки	 в	 Хирбет	 Кумран,	 през	
последните	 години	 се	 наблю-
дава	 нарастващ	 интерес	 и	 към	
един	 недостатъчно	 разработен	
период,	 какъвто	 е	 новозаветни-
ят.	Това	се	забелязва	от	мащаб-
ните	 разкопки,	 които	 се	 про-
веждат	 в	 Скитополис,	 Кесария	
Филипова,	 Витсаида,	 Тивери-
ада.	 От	 изключителна	 важност	
са	 проучванията	 в	 пустинната	
резиденция-крепост	 на	 Ирод	
Велики	–	Иродиум.
	 За	 напредъкa	 в	 проучва-
нията	 допринасят	 и	 някои	 слу-
чайни	 находки,	 като	 откритият	
през	 1986	 г.	 на	 северозападния	
бряг	на	Галилейското	езеро	кор-
пус	 на	 лодка,	 чиято	 датировка	
въз	 основа	 на	 изследвани	 чрез	
радиовъглероден	 метод	 C14	 се	
отнася	към	40–50	г.	сл.Хр.
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	 От	 изключителна	 важ-
ност	 за	 работата	 на	 терен	 са	
дейностите	на	основани,	на	ба-
зата	 на	 интереса	 към	 светите	
земи	научни	общества	и	инсти-
тути:	 Palestine	 Exploration	 Fund	
(PEF)(1865),	Deutsche	Verein	zur	
Erforschung	 Palaestinas	 (1877),	
Ėcole	 Biblique	 (1890),	 Deutsche	
Orientgesellschaft	 (1898),	
American	 Schools	 of	 Oriental	
Research	(1900),	Jewish	Palestine	
Exploration	Society	(1914)	и	др.
Археологическите	 артефакти,	
чиито	брой	с	всеки	изминат	ден	

се	увеличава,	дават	възможност	
за	 по-надеждна	 реконструкция	
на	 обкръжаващата	 библейските	
лица	 среда,	 в	 която	 възникват	
библейските	 текстове,	 спомагат	
за	 по-правилното	 разбиране	 и	
тълкуване	на	последните.
	 Библейската	 археология	
е	 многослоен	 извор	 за	 далечно	
минало	 и	 същевременно	 обект	
на	 самата	 археология,	 тъй	 като	
в	хода	на	разкопки	нееднократ-
но	са	откривани	древни	библей-
ски	ръкописи.	Това	е	видно	и	от	
коментираните	нови	находки	от	

Кумран.
	 Постоянно	 откриваните	
находки,	 свързани	с	библейска-
та	история,	дават	възможност	за	
реконструирането	 и	 изяснение-
то	на	трудни	места	в	библейския	
текст,	 в	 помощ	 при	 изследва-
нето	на	теми,	които	са	предмет	
на	научни	дискусии.	Находките	
поставят	библейския	текст	в	не-
говата	историческа	и	географска	
рамка	и	дават	материал	за	по-за-
дълбочена	преценка	на	живота	в	
Палестина.
	 Хората	 през	 различните	
епохи,	 включително	 и	 днес,	 в	
много	от	случаите	имат	устано-
вени	представи	за	Светите	земи,	
добити	 най-често	 от	 непосред-
ствено	 четене	 на	 библейските	
текстове.	Поради	отдалеченост-
та	във	времето	и	пространство-
то	 понякога	 тези	 представи	 не	
са	съвсем	точни	и	в	голяма	сте-
пен	са	обусловени	от	средата,	в	
която	живее	читателят.	Истори-
ческият	контекст	на	текста	в	ня-
каква	степен	отстъпва	място	на	
жанра,	 културната	 среда,	 езика	
и	социалното	положение	на	тъл-
кувателя.
	 През	последните	десети-
летия	 се	 наблюдава	 и	 осезаемо	
изместване	на	целите	и	 задачи-
те,	които	си	поставя	Библейска-
та	 археология.	 В	 своята	 работа	

тя	вече	не	си	поставя	за	цел	да	
доказва	или	да	подлага	на	съм-
нение	 библейската	 история,	 но	
данните,	получени	от	нея,	тряб-
ва	 да	 бъдат	 сверени	 с	 изворите	
от	 този	период	и	да	бъде	пред-
ложена	 разумна	 теза.	 Налице	
е	още	една	причина	въз	основа	
на	 която	 редица	 мнения	 подле-
жат	на	проверка.	Чрез	археоло-
гическата	 работа	 и	 постигнати	
резултати	 през	 последните	 го-
дини	на	територията	на	днешен	
Израел	 и	 Йордания,	 познания-
та	 за	 материалната	 култура	 на	
Палестина	 се	 увеличават,	 което	
допринася	за	съставянето	на	все	
по-точна	картина	и	очертаване-
то	на	рамка	за	интерпретацията	
на	библейския	текст.
	 Както	 много	 пъти	 се	 е	
случвало	 в	 миналото,	 докумен-
ти	и	нови	находки	при	разкопки	
позволяват	по-доброто	разбира-
не	на	някои	проблеми,	но	също	
така	повдигат	нови	въпроси,	из-
искват	 нов	 поглед	 към	 опреде-
лен	 кръг	 теми.	 Разработването	
на	нови	методи	коригира	някои	
резултати	от	по-ранни	разкопки,	
установява	нови	датировки,	ре-
конструкции	 и	 интерпретации.	
Изглежда	целесъобразно	в	духа	
на	 съвременната	 изследовател-
ска	 работа	 много	 от	 тезите	 да	
бъдат	обсъдени	критично,	а	ня-
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кои	 от	 предишните	 интерпре-
тации	 да	 бъдат	 преразгледани.	
Необходимо	 е	 да	 се	 провери	 в	
каква	степен	установилите	се	по	
въпроса	мнения	намират	своите	
основания,	 да	 се	 извърши	 ана-
лиз	на	известните	към	момента	
решения	на	проблема	и	да	се	по-
търсят	нови	на	базата	на	писме-
ни	библейски	и	извънбиблейски	
извори.
	 Днес	 извършването	 на	
оглед	 (Survey)	 или	 на	 разкопки	
над	 даден	 обект	 и	 превръща-
нето	 му	 в	 самостоятелен	 про-
ект	 не	 е	 достатъчно.	 Търсят	 се	
възможности	 за	 осъществяване	
на	 регионални	 и	 проблемноо-
риентирани	 проекти,	 насочени	
към	 материалната	 култура	 на	
Палестина	 и	 Трансйордания.	
В	 този	 смисъл	 са	 основател-
ни	 и	 някои	 от	 целите	 на	 т.нар.	
„New	Archaeology“,	 възникнала	
в	САЩ	през	 70-те	 години,	 коя-
то	 търси	 основоположна	 мето-
дична	и	научнотеоретична	нова	
ориентация.	 Съвременните	 из-
следвания	издирват	взаимовръз-
ката	 между	 отделните	 находки,	
разкривайки	 икономическите,	
социалните	и	политически	сис-
теми.	 Процесите,	 които	 се	 раз-
виват	в	областта	на	библейската	
археология,	се	отнасят	и	до	оп-

ита	 да	 се	 разшири	 нейния	 об-
хват	чрез	използването	на	нови	
техники	 за	 провеждане	 на	 раз-
копки	 и	 методи	 за	 обработване	
на	 откритите	 артефакти	 като:	
радиовъглероден	 метод	 C14,	
3D	 –	 лазерно	 сканиране,	 ДНК	
анализ,	типология,	създаване	на	
виртуални	 реконструкции	 и	 др.	
В	резултат	на	тях	се	достига	до	
по-задълбочено	 разбиране	 на	
културните	процеси.
	 Разбира	се,	не	всички	ис-
торически	 проблеми	 могат	 да	
бъдат	разрешени	с	помощтта	на	
археологията.	На	първо	място	не	
винаги	 реконструкцията	 се	 ос-
новава	на	базата	на	веществени	
находки.	Понякога	изследовате-
лите	разполагат	само	с	писмени	
сведения	за	обекти,	от	които	не	
са	 останали	 материални	 следи.	
Такъв	 е	 случаят	 с	 Йерусалим-
ския	 храм,	 за	 който	 сведения	
се	откриват	само	в	библейските	
текстове,	съчиненията	на	юдей-
ския	 класик	 Йосиф	 Флавий	 (1	
век)	и	Талмуда.
	 Повечето	от	споменатите	
в	 библейските	 текстове	 селища	
очакват	 своето	 научно	 изслед-
ване	 и	 документално	 оповес-
тяване.	 Проучванията	 в	 Израел	
и	 Йордания	 не	 са	 обхванали	 и	
половината	от	местата,	за	които	
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съществуват	 сведения.	 Иконо-
мическите	 процеси	 в	 страните,	
както	 и	 днешната	 сложна	 по-
литическа	 обстановка	 оказват	
чувствително	 своето	 влияние.	
Развитието	 на	 туризма	 е	 важен	
източник	на	държавни	финанси.	
Поради	 напрежението	 в	 някои	
точки,	броят	на	международни-
те	експедиции	значително	е	на-
малял.	По	отношение	на	опазва-
не	на	историческото	наследство	
и	неговото	включване	в	различ-
ни	поклоннически	и	туристиче-
ски	маршрути	може	 само	да	 се	
надяваме,	че	местата	и	жители-
те	 в	 Светите	 земи	 ще	 намерят	
спокойствие	 и	 мир.	 Без	 съмне-
ние	и	ситуацията	със	световната	
пандемия	от	Covid	19	ще	окаже	
своето	 влияние	 върху	 изследо-
вателските	проекти	в	региона.

 - Бихте ли ни обърнали 
внимание и на това как се раз-
вива библейската археология 
в България, като наука. Как-
ви нови проекти развивате и 
какво биха могли да очакват 
студентите по богословие, а и 
обикновените християни? 

	 -	България	е	страна,	която	
чрез	богословските	си	изследва-
ния	 и	 източно-православната	

си	традиция	е	 тясно	свързана	с	
описани	в	библейските	текстове	
събития,	които	съдържат	много-
бройни	препратки	към	географ-
ския	фон	на	Предния	Ориент.
Изследванията	в	православните	
школи	 по	 разглежданата	 про-
блематика	 не	 са	 така	 резултат-
ни.	Лишени	от	възможността	за	
работа	на	 терен,	 главно	поради	
липсата	 на	 икономически	 ре-
сурси,	 повечето	 от	 тях	 остават	
в	 кръга	на	кабинетните	изслед-
вания	 в	 проучване	 на	 изолира-
ни	 теми	 от	 библейската	 архео-
логия	 въз	 основа	 на	 достъпни	
източници	 и	 в	 зависимост	 от	
резултатите	 от	 проведени	 чуж-
ди	 експедиции.	 Въпреки,	 че	
включването	 на	 наши	 изследо-
ватели	в	такива	става	възможно	
едва	през	2003	г.,	за	отбелязване	
е,	че	българските	изследователи	
следят	отблизо	случващото	се	в	
Светите	земи	и	непосредствено	
след	откритията	в	Кумран,	 още	
през	1947	г.,	в	Църковен	вестник	
излиза	кратко	съобщение	за	епо-
халното	събитие.
	 В	 България	 библейски-
те	 архeологически	 проучвания	
имат	 дългогодишна	 традиция,	
която	 датира	 от	 времето,	 непо-
средствено	 след	 основаване-
то	 на	 Богословски	 факултет	 на	
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Софийския	 университет	 „Св.	
Климент	 Охридски”	 през	 1923	
г.,	 когато	 Библейската	 архео-
логия	 е	 включена	 като	 учеб-
на	 дисциплина.	В	 своя	 курс	 по	
този	 предмет	 основателят	 на	
катедрата	по	Стар	Завет	в	Бого-
словския	 факултет	 проф.	 Иван	
Марковски	 отбелязва	 като	 своя	
задача	да	опише	„древно-еврей-
ския	бит	във	всичките	му	проя-
ви	въз	основа	на	Библията,	като	
извънбиблейските	 източници	
служат	 само	 за	 допълнение	 и	
разяснение	на	библейските	дан-
ни“	 (Библейска	 археология.	 С.,	
1929	 г.).	 В	 последвалите	 годи-
ни	изследванията	се	опитват	да	
следват	общите	насоки	в	разви-
тието	на	науката,	предимно	чрез	
отделни	 статии	 в	 периодичния	
печат.	Езиковата	бариера	в	полз-
ването	 на	 изворови	 материали,	
поради	липсата	на	преводи	или	
на	достатъчен	брой	изследвания	
върху	 културната	 среда	 на	 те-
кста,	 остава	 като	 проблем	 пред	
неспециалистите	и	студентската	
аудитория.
	 От	изследователите	в	об-
ластта	 на	 библейската	 археоло-
гия	трябва	да	се	отбележат	уси-
лията	 на	 проф.	 И.	 Марковски,	
който	извършва	някои	наблюде-
ния	 на	места	 в	Палестина	 през	

1933	г.,	като	се	спира	на	Стената	
на	плача,	къпалнята	Витезда,	ар-
ката	„Ecce	homo”	в	Йерусалим,	
на	Синагогата	в	Капернаум	и	др.	
Те	намират	място	в	два	труда	на	
изследователя:	 „Върху	 някои	
неверни	представи	и	схващания	
за	 Палестина	 и	 светите	 места	
в	нея“	 (1934	г.)	и	„По	стъпките	
на	 Спасителя“	 (1958	 г.).	 Проф.	
Марковски	 публикува	 и	 други	
по-кратки	 материали	 в	 перио-
дичния	 печат	 („Значението	 на	
археологическите	 открития	 в	
Палестина“.	1928;	„Нови	по-ва-
жни	 открития	 в	 библейския	
Ориент“.	 1929;	 „Две	 нови	 ар-
хеологически	находки.	Камък	с	
името	 на	 Пилата	 и	 новооткрит	
замък	на	Ирода	Велики“.	1966	г.	
и	др.).
	 С	 кратки	 публикации,	
основно	 в	 „Църковен	 вестник“,	
справки	 и	 съобщения	 за	 ар-
тефакти	 дава	 изследователят	
проф.	 Боян	 Пиперов	 („Есеите	
и	 храмовите	 жертвоприноше-
ния“.	1958	г.;	„Един	новооткрит	
надпис	при	Мецад	Хашавиаху“.	
1964	 г.;	 „Новооткрит	 свитък	 с	
псалми	в	Масада“.	1964	г.	и	др.).	
Някои	 топографски	 бележки	 и	
данни	 за	 новозаветната	 епоха	
проф.	Христо	Гяуров	помества	в	
своя	курс	 за	 студенти	 „Записки	
по	Тълкувание	на	Свещено	Пи-
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сание	на	Новия	Завет“	(1957	г.).
Един	по-нов	курс	по	Библейска	
археология,	 като	 този	 на	 проф.	
протопр.	Николай	Шиваров,	от-
печатан	 през	 1992	 г.,	 поставя	 в	
задачите	 си	 да	 „даде	 основни	
и	 точни	 познания	 и	 също	 така	
по	 възможност	 да	 представи	 с	
помощта	 на	 по-богата	 инфор-
мация	 една	 картина	 на	 живота	
в	 Близкия	 Изток	 в	 библейско	
време	 в	 цялото	 му	 многообра-
зие	 и	 специфика”	 (Библейска	
археология.	 1992	 г.).	 Основно	
този	курс	обаче	се	съсредоточа-
ва	върху	паметници	от	времето	
преди	63	г.	пр.Хр.	Както	сам	от-
белязва	 неговият	 автор	 –	 проф.	
д-р	 проптопрезв.	 Н.	 Шиваров,	
до	 голяма	 степен	 той	 е	 съобра-
зен	с	учебната	програма	и	нуж-
дите	на	студентите	в	Духовната	
академия,	 което	 налага	 извест-

но	отражение	върху	цялостната	
концепция	на	изданието.
Изследователят	 дава	 сведения	
за	многобройни	археологически	
паметници	 в	 поредици	 от	 свои	
студии	 и	 публикации:	 „Древни	
библейски	 ръкописи	 от	 Кум-
ран“	 (1961);	 „Разкопките	 в	 Ра-
мат	Рахел	в	Палестина“	 (1964);	
„Старозаветният	 Йерусалим.	
Историко-археологически	 и	
богословски	 поглед“	 (1977);	
„Новооткрити	 забележителни	
гробници	 край	 Йерусалим	 (ар-
хеологическите	 изследвания	 на	
гробниците	на	царете,	на	семей-
ството	 на	 Кайяфа	 и	 др.	 и	 зна-
чението	 им	 в	 библеистиката)“	
(1993	г.)	и	др.
	 Сведения	върху	епиграф-
ски	паметници	в	Палестина,	като	
откритият	строителен	надпис	на	
Теодот	от	синагога	в	Йерусалим	
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(1	 век)	 и	 надписът	 от	 двора	 на	
езичниците,	намерен	в	храмовия	
район	на	Йерусалим	дава	изсле-
дователят	проф.	Иван	Димитров	
в	книгата	си	„Разпространение-
то	 на	 Христовото	 благовестие.	
Дейността	на	св.	апостол	Павел	
в	 нейния	 исторически	 контекст	
(Тълкувателен	обзор	на	Деян.	9,	
11	и	13–28	гл.)“	(2003	г.).
	 Трудовете	на	цитираните	
изследователи	 у	 нас	имат	 свое-
то	градивно	място	в	проучване-
то	 на	 материалната	 култура	 на	
Палестина	 на	 българска	 почва.	
Наличната	 литература	 на	 бъл-
гарски	 език	 в	 областта	 на	 Биб-
лейската	 археология,	 въпреки	
силното	 влияние	 на	 изследва-
нията	 на	 напредналите	 в	 тази	
област	 западни	 учени,	 е	 едно	
добро	 начало,	 което	 дава	 поло-
жителни	 резултати	 и	 развива	 в	
научно	отношение	дисциплина-
та	в	добра	посока.	
	 Към	 днешна	 дата	 обаче,	
споменатите	курсове	по	Библей-
ска	археология	не	са	налични	на	
книжния	 пазар,	 а	 и	 по-новите	
археологически	 открития,	 на-
правени	след	началото	на	90-те	
години,	не	намират	място	в	тях.	
Това	налага,	в	духа	на	съвремен-
ната	 изследователска	 работа,	
някои	 тези	 да	 бъдат	 обсъдени	

критично,	 а	 някои	 от	 предиш-
ните	 интерпретации	 да	 бъдат	
преразгледани.	Необходимостта	
от	 повече	 системни	 трудове	 на	
български	език,	които	да	отразя-
ват	съвременното	разработки	на	
изследванията,	 стои	 като	 дълг	
на	библейските	проучвания	към	
българската	 богословска	 наука.	
Същото	се	отнася	и	до	преводи-
те	на	писмени	извори,	които	са	
от	първостепенна	 важност	 като	
исторически	паметници.
	 От	 изключителна	 важ-
ност	 за	 развитието	 на	 библей-
ско-археологическите	 изслед-
вания	 на	 българска	 почва	 са	 и	
споменатите	по-горе	институти,	
които	 са	 известни	 чрез	 перио-
дичните	 си	 издания	 и	 бюлети-
ни,	 част	 от	 които	 могат	 да	 бъ-
дат	ползвани	в	 специализирани	
библиотеки.	От	1998	г.	в	сграда-
та	 на	 Богословския	 факултет	 в	
София	 се	 помещава	 Библейска	
библиотека,	 която	 е	 създадена	
по	 инициатива	 на	 Световното	
дружество	 на	 новозаветниците	
(SNTS).	 В	 нейния	 фонд,	 освен	
книги	 в	 областта	 на	 Библеис-
тиката,	 поредици	 и	 програми	
на	 електронни	 носители,	 по-
стъпват	 около	 40	 периодични	
издания,	няколко	от	които	в	об-
ластта	на	БА.	Контакти	с	някои	
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от	 споменатите	 институти	 или	
техни	 сътрудници	 от	 българска	
страна	са	налице	не	от	вчера,	но	
за	съжаление,	по	различни	при-
чини,	включването	на	български	
изследователи	в	археологически	
проекти	 и	 кампании	 до	 2003	 г.	
не	е	било	възможно.
	 Като	 продължител	 на	
традицията	 на	 Богословския	
факултет	в	областта	на	Библей-
ската	археология	и	докторант	на	
проф.	 протопрезв.	Н.	Шиваров,	
имах	възможността	да	се	вклю-
ча	в	поредица	от	инициативите	
на	Немския	институт	за	изслед-
вания	на	Светите	земи	в	Йеруса-
лим	(DEIAHL)	още	в	качеството	
си	на	докторант.
	 Възможността	 за	 съ-
поставяне	 на	 свидетелства	 в	
библейските	 текстове	 със	 сви-
детелства	 от	 извънбиблейски	
паметници;	 сложната	 картина,	
която	се	получава	при	съпостав-
ката	на	библейския	текст	с	архе-
ологическите	резултати	от	про-
ведени	 изследвания	 над	 обекти	
в	Израел	и	Йордания,	ме	моти-
вираха	 да	 специализирам	 чети-
ри	семестъра	в	Хайделбергския	
университет,	 където	 получих	
покана	да	се	включа	в	Археоло-
гически	курс	в	Израел	и	Йорда-
ния,	а	впоследствие	да	участвам	

и	 в	 някои	 разкопки	 в	 Светите	
земи.
	 Извършените	съпостави-
телни	огледи	на	терен	обогатиха	
познанията	ми,	а	като	устойчив	
резултат	 е	 изготвената	 учебна	
сбирка,	 както	 и	 богатият	 сним-
ков	 материал,	 който	 успешно	
използвам	 и	 в	 преподавател-
ската	 си	 работа.	 Поддържам	
изследователска	 база	 данни	 в	
интернет,	където	давам	възмож-
ност	на	по-широк	кръг	читатели	
да	 се	 запознаят	 с	 достижения-
та	 на	 българската	 Библеистика	
(https://edamjanova.wordpress.
com/).
	 Контактите,	 които	 се	
поддържат	през	изминалите	го-
дини	могат	да	бъдат	в	помощ	на	
следващото	поколение	от	изсле-
дователи	 при	 катедра	 Библеис-
тика.	 През	 последните	 пет	 го-
дини	 двама	 мои	 докторанти	 по	
Библейска	археология	(Камелия	
Бошлова	и	Мартин	Митов)	при-
ключиха	 успешно	 обучениeто	
си	и	предстои	да	депозират	ди-
сертационните	си	трудове.
	 Реални	 са	 възможности-
те,	съществуващи	към	момента,	
и	 за	 отпускането	 на	 лиценз	 за	
осъществяване	 на	 археологи-
чески	 проучвания	 в	 Кралство	
Йордания,	към	които	наши	уни-
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верситети	 или	 научни	 инсти-
тути	 биха	 проявили	 интерес.	
Членството	на	страната	ни	в	Ев-
ропейския	 съюз	 дава	 допълни-
телно	възможности	за	осъщест-
вяването	на	подобни	проекти.
Може	да	се	отбележи	и	обстоя-
телството	 на	 пораждащ	 се	 ин-
терес	 за	 извършването	 на	 ана-
лиз	 на	 диагностична	 керамика	
в	България	от	страна	на	научни	
експедиции,	развиващи	дейност	
в	 Трансйордания.	 Географското	
положение	 на	 нашата	 страна	 и	
близостта	 и	 до	 региона	 на	 из-
следвания	 биха	 могли	 практи-
чески	да	ни	интегрират	по-тясно	
в	тези	разработки,	като	направят	
възможни	 проучвания	 в	 облас-
тта	 на	 БА,	 въпреки	 че	 се	 осъ-
ществяват	 в	 лабораторни	 усло-
вия.
	 Някои	 студенти	 и	 ма-
гистри	 от	 Богословския	 факул-
тет	 посетиха	 Светите	 земи	 в	
рамките	 на	 организираните	 от	
Поклонническия	 център	 към	
Софийска	 Св.	 Митрополия	 пъ-
тувания	 до	 Израел	 и	 Йордания	
пътувания	през	последните	три	
години.	Да	не	забравяме,	че	като	
начало	 на	 модерните	 изследва-
ния	могат	да	се	поставят	именно	
първите	християнски	поклонни-
чески	 пътувания	 в	 Палестина	

от	4	век	насам,	които	съдържат	
сведения	 за	 географското	поло-
жение	и	описание	на	библейски	
местности.
	 Напълно	реалистични	са	
възможностите	за	включване	на	
български	студенти	от	различни	
научни	 направления	 и	 в	 архео-
логическа	работа	на	терен.	Едно	
подобно	 участие	 би	 било	 осъ-
ществимо	още	през	следващите	
години.	За	сходни	инициативи	и	
на	други	обекти	могат	да	послу-
жат	и	вече	сключени	по	различ-
ни	програми	договори	за	обмен	
на	 преподаватели	 и	 студенти	
между	 страните,	 в	 които	 се	 из-
вършват	 разкопки,	 или	 между-
народни	институции,	които	про-
веждат	такива.	

Интервюто	води	Ангел	Карадаков.
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Св. Св. Кирил и Методи и 
преводът на Библията

	 „Библията”,	 „Свещеното	 Писание”,	
„Заветът	Божи”,	това	са	някои	от	наименова-
нията	 на	 един	 строго	 определен	 сборник	 от	
свещени	книги,	написани	от	боговдъхновени	
автори.	Той	се	разделя	на	две	части,	а	именно	
на	Стар	и	Нов	Завет.
	 В	 първата	 си	 част	 този	 сборник	 при-
надлежи	 на	 юдейската	 религиозна	 община	

т.е.	Старият	Завет,	а	в	пълнота,	а	именно	и	двата	завета	–	Стар	и	Нов,	
принадлежат	на	цялата	християнска	църква.	Според	нея	тези	книги,	
които	влизат	в	сборника	са	написани	по	внушение	на	Св.	Дух.	По	
своето	съдържание	те	са:	богооткровени	истини,	които	са	необходи-
ми	за	личното	усъвършенстване	и	освещаване	на	всеки	човек,	който	
ги	чете.
	 Свещеното	 Писание	 или	 по-точно	 Заветът	 на	 Бог	 е	 даден	
на	избрания	народ,	на	изралтяните.	Този	завет	е	написан	на	техния	
език,	общо	разбран,	азбучен,	народен.	Написан	е	на	техния	древно-
еврейски	шрифт.	При	написването	на	своя	текст	старозаветния	ав-
тор	много	често	има	свои	извори,	които	е	използвал	творчески	под	
Божие	вдъхновение[1].
	 В	днешно	време	човечеството	се	ползва	от	Свещеното	Пи-
сание	не	на	оригиналния	му	език,	а	посредством	преводи.	Нужда-
та	от	превод	на	свещеното	Писание	се	почувствала	още	от	дълбока	
древност.[2]	Тя	била	тясно	свързана	с	историческите,	социалните	и	
политическите	фактори.	В	древност,	когато	евреите	живеели	в	Па-
лестина	разбирали	 езика	на	 старозаветния	библейски	 текст,	 който	
пък	бил	написан	на	език,	на	който	говорили	всички.
	 Политическите	промени	в	древния	Израил	довеждат	до	поя-
вата,	а	и	в	последствие	нарастването	на	чуждото	влияние.[3]
	 Сблъсък	на	различни	култури	и	религии.	Същото	се	случва	

и	с	езика.	След	тези	сблъсъци	следва	 	промяна	и	то	бърза	на	ези-
ка,	например	Арамейският	език	остава	език	на	империята.	На	него	
говорят	във	всички	предели	на	империята,	а	именно	от	Месопода-
мия	до	Палестина	и	от	Египет	до	Индия.	След	края	на	Персийската	
ера	настъпва	времето	на	елинизма[4].	По	същото	време,	когато	ара-
мейският	 е	 официален	 език	 на	 империята	 се	 налага	 използването	
на	 гръцкия	 език,	 и	 така	 гръцкият	 и	 арамейският	 език	 се	 оформят	
като	двата	основни	езика	на	тогавашния	свят.	Това	е	времето	около	и	
преди	раждането	на	Христос.	Първите	опити	за	направа	на	преводи	
на	Старозаветния	текст	са	направени	именно	на	тези	езици.	Прево-
дите	на	Арамейски	са	били	необходими	за	юдеите	от	Месопотамия	
и	Палестина,	а	тези	на	гръцки	език	за	тези	юдеи,	които	живеели	в	
столицата[5].	И	в	двата	случая	се	наложило	направата	на	превод	от	
Еврейски	 език,	 на	 който	 е	 бил	написан	Старозаветният	 текст,	 тъй	
като	той	бил	вече	неизползваем	и	следствие	на	това	неразбираем	за	
по-голямата	част	от	тогавашното	общество.
	 Първият	и	най-значим	превод	на	Старозаветния	тест	е	този	
на	гръцки	език.	Този	превод	сам	по	себе	си	има	огромно	значение	
не	само	за	световното	културно,	но	и	за	религиозното	развитие	на	
света.	 	В	началото	той	бил	предназначен	за	юдеите,	които	живеят	
в	Александрия,	но	се	превръща	в	текст	на	Християнската	Църква.	
Той	 стои	 в	 основата	 на	Стария	 Завет	 и	 постоянно	 е	 използван	 от	
християнските	автори[6].	Този	превод	се	нарича	„превода	на	седем-
десетте”	 или	 „Septuaginta”,	 това	 наименование	 получило	 широка	
употреба[7].
	 В	 древността,	 когато	 империята	 използвала	 гръцкия	 език	
се	наложило	той	да	стане	и	официален	за	целия	тогавашен	свят[8].	
Върху	него	се	градели	икономиката,	политиката	и	културата.	Съще-
временно	обаче	с	израстването	на	Римската	империя	постепенно	се	
наложила	промяна,	смяна	на	имперския	език[9].	Това	бил	латински-
ят	език.	За	използващи	го	се	смятат	църквите	в	Европа,	а	именно	Га-
лия,	Италия	и	Северната	част	на	Африка.	Първите	няколко	преводи	
на	латински	език		са	направени	от	гръцки	език.	По	времето	на	бла-
жени	Йероним	(+	420)	е	имало	толкова	форми	на	текста,	колкото	са	
и	ръкописите.	По	негово	време	осезателно	се	почувствала	нуждата	
от	точен	текст,	затова	и	той	се	захванал	да	ревизира	някои	от	библей-

Светодавец брой 5/2021 Светодавец брой 5/2021                      Библеистика                       Библеистика

56 57



ските	книги.	 Папа	Дамас	 I	 (366-384)	възложил	на	блаж.	Йероним	
да	прегледа	и	изправи	старозаветните	книги,	а	именно	превода	Itala.	
Той	свършил	това,	но	този	превод	така	и	не	получил	голям	автори-
тет.	С	цел	да	направи	нов	по-точен	превод	на	Свещеното	Писание	
блаж.	Йероним	заминава	 за	Палестина.	Там	под	водителството	на	
равин,	той	започнал	да	изучава	еврейския	език.	Преводът	бил	окон-
чателно	завършен	около	405	година.	Преводът,	който	блаж.	Йероним	
направил	се	нарича	Vulgata,	през	XIII	в.	той	окончателно	се	наложил	
като	изместил	превода	Itala[10].		 С	 появата	 на	 славянския	 народ	
се	наложило	съставянето	на	писменост	за	този	народ.	Съставители	
на	славянската	писменост	и	книжовност	са	двамата	братя	св.	Кирил	
и	Методий,	те	направили	и	първите	преводи	на	Свещеното	Писание,	
предназначени	за	славяните.		Писмеността	на	славянските	народи	се	
появява	в	края	на	IX	в.	До	този	момент	на	територията	на	тогавашна	
България	са	се	използвали	латинският	и	гръцкият	език.	В	термина	
или	по-точно	израза	„Славянска	писменост”	влизат	две	различни	по	
рода	си	азбуки.

Глаголица

	 Тя	е	първата	славянска	азбука.	Названието	ѝ	идва	от	славян-
ската	 дума	 глаголь[11].	 Това	 название	 е	 засвидетелствано	 късно	 в	
Хърватските	 глаголически	 паметници.	Възможно	 е	 старото	 назва-
ние	на	азбуката	да	е	било	„кирилица”	по	името	на	нейния	създател	–	
Св.	Константин-Кирил	Философ.	С	глаголица	са	написани	първите	
славянски	преводи	на	богослужебни	книги,	с	които	св.	Братя	и	тех-
ните	ученици	са	разпространявали	християнството	в	Моравия	и	Па-
нония	през	IX	в.	На	нея	са	написани	първите	славянски	оригинални	
произведения[12].	С	тази	азбука	се	е	пишело	във	всички	книжовни	
средища	и	центрове	по	онова	време,	а	именно	в	периода	от	X	до	XI	
в.

Кирилица

	 Това	е	втората	славянска	азбука,	тя	се	е	появила	наред	с	гла-
голицата,	а	през	XII	в.	започва	постепенно	да	я	измества.	В	основата	

на	тази	нова	азбука	е	гръцкото	уникално	писмо[13].
	 Преводът	на	Свещеното	Писание	на	славянски	език	бележи	
началото	 на	 славянската	 книжнина	 и	 е	много	 важен	исторически,	
културен	и	литературен	феномен	за	българското	общество.	Днес	са	
ни	познати	само	три	текстови	версии	на	библейския	текст	това	са:	
богослужебната[14],	 небогослужебна	 и	 тълковна[15].	 Недостатъч-
ното	проучване	на	библейските	ръкописи	от	Стария	и	Новия	завет,	
разминаването	на	литературно-историческите	известия	 с	 лингвис-
тично-текстологичните	 изследвания	 са	 част	 от	 причините	 за	 съ-
ществуването	 на	 различни,	 често	 пъти	 противоречиви	 и	 взаимно	
изключващи	се	хипотези	относно	времето	на	превод	и	редакция	на	
отделните	библейски	книги,	тяхната	атрибуция	и	локализация,	как-
то	и	използваните	гръцки	образци[16].
	 Сведения	 за	 първите	 преводи	 на	Св.	 св.	 Кирил	 и	Методий	
намираме	в	тяхното	житие.	Езикът	на	този	превод	има	различни	на-
именувания[17].	Преди	да	заминат	за	Моравия	св.	братя	владеят	ос-
новно	само	един	славянски	език.	Това	е	езикът	на	българските	сла-
вяни	в	Солун.	В	книжовните	си	трудове	просветителите	на	Моравия	
и	Панония	закономерно	включват	и	моравизми	и	панонизми.	Това	се	
дължи	на	помощта	оказа		им	от	местни	ученици[18].	
	 Преводът	 направен	 от	 св.	 братя	 има	 изключително	 голямо	
значение,	както	за	българския,	така	и	за	всички	останали	славянски	
народи.	Но,	за	да	бъдат	християнизирани	славяните	е	трябвало	да	
бъде	направен	основен	превод	поне	на	евангелието.
	 Св.	Кирил	и	Методий	започват	велика	мисия,	приемат	послу-
шанието	дадено	им	от	Константинополската	Патриаршия.
	 Преводът,	който	направили	не	бил	приет	радушно	особено	от	
немско-латинското	духовенство[19].	Представители	на	клира	започ-
нали	да	хулят	и	отричат	славянското	богослужение	и	писмо.	Смя-
тали	 го	 за	 еретическо,	 а	 създателите	 и	 проповедниците	 ругаели	и	
гонели.	В	това	си	отношение	спрямо	тях	свещенството	в	Моравия	са	
опирало	на	тогава	разпространената	теория,	според	която	Бог	след-
вало	да	бъде	славен	на	три	езика:	иврит,	гръцки	и	латински,	които	се	
смятали	единствено	за	свети	и	боговдъхновени.
	 Братята	Кирил	и	Методи	се	противопоставили	на	тази	тео-
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рия,	съкрушили	я,	както	с	логически	аргументи	и	доводи	от	култур-
ната	история	на	народите,	така	и	с	подходящи	текстове	от	Свещено-
то	Писание[20].
	 Славянският	 език,	 а	 и	 писменост	 били	 утвърдени	 от	 папа	
Адриян	I,	той	приел	книгите	написани	на	славянски	език,	осветил	
ги	и	ги	положил	в	църквата	Св.	Дева	Мария.	Въпреки	че	папата	при-
знал	и	утвърдил	славянския	език	като	език	достоен,	на	който	може	
да	се	слави	и	прославя	Бог,	привържениците	на	триезичната	теория	
не	стихвали	и	не	преставали	до	създават	напрежение.	Св.	братя	спе-
челили	благоволението	на	папата	и	той	проклел	с	църковно	отлъчва-
не	всички	онези,	които	хулели	славянската	писменост.	Обявил	ги	за	
триезичници.
	 Така	славянската	азбука	и	писменост	били	вече	официално	
утвърдени	и	с	църковно	благословение,	този	знак	за	съпричастност	с	
делото	на	св.	братя	от	страна	на	папата	им	помогнал	да	развият	още	
повече	 преводаческата	 си	 дейност.	След	 като	 били	 превели	Псал-
тира,	Евангелието	и	Апостола	св.	братя	и	по-точно	Св.	Методий	се	
изправил	пред	трудната	задача	да	преведе	цялото	Свещено	Писание.
	 За	 този	 превод	 научаваме	 от	 житието	 на	 Св.	 Методи[21].	
Окончателно	той	завършил	в	периода	от	IX	до	X	в.	в.	Това	е	първият	
и	най-значим	превод	направен	за	първи	път	на	славянски	език.
	 В	днешно	време	науката	приема,	че	Старият	Завет	е	преведен	
от	Лукияновата	рецензия	на	седемдесетте.	Лукияновата	рецензия	е	
била	най-авторитетния	вариант	на	Septuaginta	по	онова	време,	който	
бил	употребяван	във	Византия[22].
	 След	като	преведените	книги	влезли	в	пряка	употреба	в	бого-
служебната	практика	се	почувствала	нужда	от	преразглеждане	и	ре-
дактиране	на	преведените	свещени	книги.	В	периода	след	падането	
на	България	под	турска	власт	имаме	налице	вече	няколко	рецензии.
	 Един	от	първите,	които	се	наемат	да	правят	рецензия	на	биб-
лейския	текст	е	Св.	Евтимий	Търновски.
	 Предполага	се,	че	Патриархът	заедно	със	своите	ученици	е	
сравнил	преписките	на	преводите	с	оригиналните	гръцки	текстове.	
Това	той	направил	както	по	отношение	на	Свещеното	писание,	така	
и	на	богослужебната	литература.	Същевременно	от	времето	на	пре-

вода,	който	е	през	IX	в.	до	към	XIV	в.	е	имало	много	време,	езикът	
също	 е	 претърпял	 развитие	 и	 промени.	 Това	 налагало	 текстът	 да	
бъде	изправен	на	разбираем,	близък	до	всички	език[23].
	 В	славянска	Рус	също	били	направени	няколко	рецензии	на	
превода	 на	 Свещеното	 Писание.	 Първата	 такава	 била	 направена	
през	XV	в.	от	Епископа	на	Новгород	Генадий,	за	това	и	тя	се	нарича	
Генадиева	рецензия.
	 Динамичното	 развитие	 на	 света	 през	 следващите	 векове	
предизвикало	нуждата	от	нови	рецензии	на	Свещеното	Писание.	Го-
лям	тласък	на	това	дала	и	Реформацията[24].	Протестантската	про-
паганда	се	засилила	на	Изток.	От	друга	страна	Римокатолиците	се	
стремели	да	откъснат	цели	области	от	православната	църква	посред-
ством	униатски	прозелитизъм[25].
	 Делото	на	светите	Братя	Кирил	и	Методий	е	оставило	огро-
мна	следа	в	историята	не	само	на	българския	народ,	но	и	в	историята	
на	 	Европа	и	света.	Преводът	на	св.	Писание	на	славянски	език	и	
писмо	се	нарежда	до	преводите	на	гръцки	–	Septuaginta	и	на	латин-
ски	–	Vulgata.	Този	превод	е	дал	тласък	за	по-нататъшното	развитие	
на	всички	славянски	народи.	Историята	ясно	показва,	че	благодаре-
ние	на	св.	Братя	и	техните	ученици	славянските	народи	достигнали	
до	Христа	и	били	християнизирани.
	 Благодарение	на	тях	България	достигнала	и	своя	златен	век,	
по	време	на	който	били	превеждани	и	преписвани	множество	книги,	
от	които	Свещеното	Писание	и	Словата	на	Св.	Отци	на	Църквата.

Автор:	Ангел	Карадаков
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всичко	на	Него,	 а	не	на	своите	сили	и	способности.	И	изпита	не-
обходимост	да	Му	благодари.	Почна	да	чете	Евангелието,	както	и	
книги	за	прохождащи	във	вярата,	да	посещава,	когато	ѝ	е	възможно,	
богослуженията	в	енорийския	храм.	Храмът,	в	нов	квартал	на	града,	
беше	сравнително	скоро	построен	и	още	неизографисан.	Някак	си	
ѝ	се	струваше	студен.	Постоянните	богомолци	също	я	посрещнаха	
хладно.	Бяха	като	една	затворена	общност	и	приемаха	всеки	новодо-
шъл	като	натрапник.	А	църквата	в	градчето	с	резбования	иконостас,	
с	избелелите	стенописи	и	със	старите	икони,	попили	молитвите	на	
хиляди	хора,	излъчваше	топлина	и	уют,	които	обземаха	и	се	наста-
няваха	трайно	в	душата	на	Ася.	През	делничните	дни	богомолците	
бяха	малко	–	пет-шест	достолепни,	забрадени	в	черно	баби,	навярно	
вдовици.	Макар	че,	сигурно,	се	познаваха,	те	не	разговаряха	помеж-
ду	си,	само	си	кимваха	и	всяка	от	тях	сядаше	на	своя	стол,	вгледана	
дълбоко	в	себе	си.
	 Беше	първата	седмица	на	Великия	пост.	Свещеникът	четеше	
покайния	канон	на	свети	Андрей	Критски:	„Откъде	да	започна	да	
оплаквам	деянията	на	своя	окаян	живот?...”
	 „Откъде	ли?”	–	запита	се	Ася,	макар	че	не	смяташе	своя	жи-
вот	за	окаян.	Всичко,	което	бе	поискала	от	Бога,	Той	ѝ	бе	дал:	„мъж	
на	една	жена,		скромен,	почтен,	не	пияница,	не	побойник,	не	свад-
лив…,	деца	послушни	със	съвършена	почтителност”	–	точно	според	
описанието	на	апостола.	А	иначе	тя,	както	всеки	човек,	си	имаше	
грехове	–	някои	от	тях	бе	осъзнала,	изповядала	и	се	стремеше	да	не	
ги	повтаря,	с	други	се	опитваше	да	се	бори,	трети	пък	–	Бог	още	не	
ѝ	бе	дал	ги	види.	За	сметка	на	това	не	осъждаше	другите,	а	се	опит-
ваше	да	оправдае	простъпките	им,	дори	когато	те	я	засягаха	лично.
	 Една	от	редовните	баби-богомолки	бе	закъсняла	за	службата	
и	търсеше	мястото	си,	но	то	беше	заето	от	друга	жена	и	бабата	седна	
пред	Ася.	След	края	на	богослужението	се	спря	при	нея,	погледна	я	
изпитателно	и	попита:

	 –	От	дека	си,	чедо?
 
	 Ася	разтвори	като	ветрило	широка	усмивка.	Тази	жена	много	
ѝ	напомняше	на	покойната	ѝ	баба	по	майчина	линия,	която	я	водеше	

За всичко 
благодарете*

	 Много	харесваше	това	градче,	сгушило	се	в	пазвата	на	пла-
нината.	Със	стария	квартал	с	възрожденски	къщи,	с	калдъръмените	
криви	улички,	с	църквата,	построена	за	четиридесет	дни	по	време	
на	османското	владичество	и	устояла	през	годините	на	множество	
изпитания,	с	камбанарията,	издигнала	гордо	снагата	си.	Мъжът	ѝ,	
Господ	 здраве	 да	му	 дава,	 беше	 купил	 стара	 порутена	 къща,	 бе	 я	
възстановил	и	се	опитал	с	обзавеждането	ѝ	да	възкреси	духа	на	оно-
ва	отдавна	отминало	време.	Дните	тук	течаха	бавно,	сякаш	провла-
чайки	крак,	 стъпваха	 тежко	като	 едновремешните	 собственици	на	
старите	чорбаджийски	къщи.	В	това	градче	Ася	Калинова	намираше	
покой	от	столичната	надпревара,	от	безумното	препускане,	от	живо-
та	винаги	на	скорост	и,	когато	искаше	да	остане	насаме	със	себе	си,	
да	спре	забързания	си	ход	и	да	преосмисли	нещата,	винаги	идваше	
насам.	Тук	се	чувстваше	свободна.	Никой	не	я	определяше,	класи-
фицираше,	сравняваше.
	 Преди	няколко	години	Ася	изведнъж	повярва	в	Бога.	Е,	може	
би,	 не	 изведнъж,	 навярно	 Бог	 по	 неведоми	 пътища	 я	 е	 подготвял	
за	срещата	ѝ	с	Него.	Във	всеки	случай	нейното	обръщане	към	Бога	
не	бе	характерно	–	нито	бяха	я	връхлетели	болести	и	скърби,	нито	
пък	бе	преживяла	несподелена	любов.	Просто	беше	осъзнала,	под-
реждайки	 пъзела	 на	 преживяното,	 че	 Бог	 съществува	 и	 че	 дължи	
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като	малка	на	църква.	Заприказваха	се.	Някак	си	изведнъж	станаха	
близки.
	 –	Е,	хайде,	ще	се	видим	пак,	бабче!	Нали	ще	дойдеш,	утре,	на	
Тодоровден,	да	се	причастиш?
	 –	Ще	дойда,	чедо!	Ама	нема	да	се	причастим.
	 –	Защо?	Нали	си	постила?
	 –	Е	па	постила	съм,	ама	не	можем	да	се	причастим,	отецът	не	
дава,	оти	съм	убийца.
	 –	Как	така	убийца?	Като	те	гледам	толкова	си	блага,	сигурно	
на	мравката	път	правиш.
	 –	Аборт	съм	правила,	чедо.
	 –	Ама,	нали	си	го	изповядала	този	грях.
	 –	Отецът	ни	е	много	строг.	Каза	ми:	така	повелявали	канони-
те.	Я	си	мислим,	че	съм	си	изплатила	грехо,	ама…	Мъжо	ми	почина	
рано,	сино	–	преди	две	годин.	Що	сълзи	съм	пролела	по	тех.	А	сега	и	
снаата	не	сака	да	доважда	унуците	да	ги	видим.	А	я	за	тех	живеем…,	
но	стига	съм	се	оплаквала.	Нали	е	казано:	„Нима	само	доброто	да	
приемаме	от	Бога,	а	злото	да	не	понасяме	ли?”**	Благодаря	на	Гос-
пода,	на	ноги	съм,	поминувам	некак	си.
	 Ася	не	знаеше	какво	да	каже.	Почувства	се	сякаш	виновна	за	
подредения	си	живот.	И	не	пропусна	да	благодари	на	Бога	отново,	
че	не	ѝ	е	изпращал	такива	изпитания,	защото	знаеше,	че	не	ще	ги	
понесе,	а	и	едва	ли	би	могла	да	изпълни	наставлението	на	апостол	
Павел:	„За	всичко	благодарете”.

Янчо	Михайлов

-----
*1	Сол.	5:18
**	Вж.	Иов	2:10

Снимка:	https://pixabay.com/

ВСИЧКО ДИША ЛЮБОВ. 
ФОТОПОЕЗИЯТА НА ЮРИЙ КАВЕР

                              Даря  Рощеня

	 Преди	30-40	години	в	Русия	обичаха	поезия.	Горещо,	искре-
но,	истински.	Пушкин	бе	наш	–	на	всички	ни,	Евтушенко	събираше	
грамадни	зали	слушатели.	В	наши	дни	поезията	е	само	на	избрани-
те,	на	романтиците,	които	се	просълзяват	от	гледката	на	мъгла	над	
реката,	сърцето	им	–	препълнено	с	чувство	на	любов	към	родната	
земя	–	просто	ще	изскочи	от	гърдите	...	Страшничко	е,	че	романти-
ката	си	отива,	а	винаги	е	радостно	да	узнаеш,	че	все	още	е	жива.

	 Юрий	Кавер	е	фотограф-поет.	Неговите	фото	очерци	са	въ-
плътена	в	живота	музика	и	поезия.	Той	не	се	стеснява	от	това	и	като	
че	ли	дори	не	подозира,	че	може	да	бъде	и	иначе.	Може	би	защото	
не	престава	да	цитира	думите	на	Платон,	станали	негово	жизнено	
кредо:	„От	красивите	образи	ще	преминем	към	красиви	мисли,	от	
красивите	мисли	–	към	красив	живот,	от	красив	живот	–	към	всеоб-
ща	Хармония“.
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 Зарядът светлина в работите на Кавер е толкова огромен, 
че е невъзможно да не се забележи. През 1985 година в Амстердам 
журито на най-престижния в света конкурс за журналистическа 
фотография, World Press Photo, виждайки творбата на Кавер «Бре-
зова тъкан», единодушно присъдило на младия фотокореспондент 
на Агенцията по печата «Новости» (АПН) златен медал. По-късно 
член на журито от Русия разказал, че сред високо професионалните 
и майсторски направени кадри от горещите точки на света, от раз-
рушени от земетресения градове, до индийските съборетини — ру-
ските брезички били буквално като глътка изворна вода.

 Впрочем фотографията не винаги била професия на Юрий 
Кавер. Когато бил още момче, родителите подарили на Юра фото-
апарат, но не смятали това занимание за нещо важно. Така, само 
увлечение. «Но аз много сериозно се увлякох по фотографията, — 
спомня си Кавер, — снимах всичко красиво и хора: мама, баба, сес-
тричката си». През 1957 година, след участие във Световния фести-
вал на младежта и студентите в Москва (в секцията по фотография 
работите на Кавер били оценени високо и впоследствие публикова-
ни в редица списания), той решил да избере пътя на фотокореспон-
дент. Баща му тогава го убедил, че преди това си струва да получи 
специалност. Не било лесно да се съгласи с мнението на баща си, 
тъй като другарите на Юрий, участвали във фестивала, получили 
примамливо предложение да работят в АПН — най-голямата ин-
формационна агенция на СССР.

 След завършването на Московския института по енергетика 
Кавер работил като инженер в един московски научен институт. То-
гава при много учреждения съществували културни домове, където 
разнообразни кръжоци и секции позволявали свободното време да 
се прекарва и с полза, и за удоволствие. Кавер посещавал кръжок 
на фотолюбители, и всичко се оказало много сериозно: ежегодни 
отчетни изложби, публикации, лекции на най-известните съвет-
ски фотографи. След няколко успешни изложби започнали да отпе-
чатват творби на Кавер в разни списания, забелязали го и в АПН. 
«Честно казано, моята професия не ми харесваше. И аз “трупах дни” 
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- ето как, - разказва фотографът - тогава, ако участваш в добровол-
ни акции или даряваш кръв, ти се полагаха допълнителни свободни 
дни. Събирах “дни от кръв” и пътувах до разливите на река Ока, в 
сезона на цъфтежа, в разни резервати. За  мен фотографията бе лъч 
светлина в тъмно царство».

	 Кавер	е	очеркист.	Темата	за	него	е	първична.	Тя		израства	от	
музиката	на	Бах,	Чайковски,	Свиридов,	от	поезията	на	Есенин,	Блок	
и	 Рубцов,	 от	 прочетеното	 и	 чутото.	Неговите	фотоочерци	 са	 като	
дълги	нанизи	от	впечатления	и	очарования.	«Ще	ми	се	да	разкажа,	
колко	е	прекрасна	земята	и	човекът	на	нея.	В	живота	попадах	пре-
димно	на	добри	хора,	за	които	обичам	да	говоря.	Не	снимам	всичко	
и	веднага.	Затова	никога	не	смятам,	че	темата	е	завършена.	Наниз-
вам,	нанизвам...	На	интронизацията	на	патриарх	Кирил	за	пръв	път	
чух	 “Херувимската”	 на	Калиников.	 За	мен	 това	 бе	 готов	 образ	 за	
очерк.	Помня,	как	веднъж	рано	сутрин	излязох	от	дома,	където	често	
нощували	гостите	на	Тургенев	(тогава	с	един	приятел	ходехме	пеш	
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по	тургеневите	места)	и	отидох	на	река	Снежет.	Още	имаше	мъгла.	
погледнах	във	визьора	на	фотоапарата	и	ахнах,	в	миг	почувствах	—	
ето	кадър.	Господи,	колко	е	красиво.	Така	се	получи	“Брезова	тъкан”.	
Състоянието	на	душата	е	много	важно.	Когато	снимаш	формално	—	
нищо	не	излиза,	получава	се	проза,	а	нали	искаш	да	разкажеш	“кол-
ко	прекрасна	е	земята	и	човекът	на	нея”».

	 След	 това	 следвали	 курсове	 по	 журналистическо	 майстор-
ство	при	Дома	на	журналиста	и	покана	в	АПН,	където	Кавер	останал	
почти	тридесет	години.	«Това	бе	апогей	на	радостта	ми,	предел	на	
мечтите	ми.	Ходех	на	работа	всеки	ден	като	на	празник.	Всъщност	
не	бе	нужно	да	ходя	всеки	ден,	—	с	усмивка	си	спомня	фотографът,	
—	Позволяваха	ми	да	снимам,	каквото	искам».

	 Пропътувал	почти	целия	Съветски	съюз,	чак	до	най-отдале-
чените	му	краища:	Курилите,	Самарканд,	Курската	коса,	Коми	...	И	
навсякъде,	било	то	пейзаж	или	портрет,	като	лайтмотив	звучи	мело-
дията	на	красотата.	«Красотата	е	усещане	на	Бога.	Природата	е	ико-
на	на	Бога,	—	цитира	Юрий	преподобния	Иоан	Дамаскин.	—	Оби-
чам	да	говоря	чрез	фотографията	за	тази	хармония,	за	да	е	понятно	
и	без	слова.	Много	години	назад	си	купих	къща	на	село.	Недалече	от	
къщи	има	храм	-	на	Покрова	на	река	Нерли.	За	мен	той	е	неизчерпаем	
източник	на	вдъхновение.	Снимам	го	над	двайсет	години.	Мъничка	
църквичка,	а	колко	благодат	и	светлина	има	в	нея	….	Мама	пеела	в	
църковен	хор,	затова	често	бях	в	храма	и	седемогдишен	даже	исках	
да	стана	свещеник.	Винаги	съм	бил	вярващ.	Незадълго	това	чувство	
заглъхна,	докато	бях	в	института.	Видимо,	това	е	било	свързано	с	
преходната	възраст.	Почнах	рядко	да	ходя	на	църква.	Помня,	как	вед-
нъж	с	моя	другар	Витя	Катаев	(от	религиозно	семейство)	отидох	на	
църква,	но	не	можах	да	си	вдигна	ръката	да	се	прекръстя.	Уплаших	
се	той	да	не	забележи.	За	щастие,	това	състояние	скоро	отмина».

	 В	своите	фотоочерци	Юрий	Кавер	разказва	 за	обикновени-
те	 хора,	 на	 които	 се	 крепи	нашата	 земя:	 за	 баба	Дуна,	 повтаряща	
и	в	мъка,	и	в	радост:	«Слава	Богу	за	всичко»;	 за	отец	Николай	от	
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Саракташ,	осиновил	със	съпругата	си	53	деца;	за	чичо	Иван,	който	
отишъл	на	фронта	като	доброволец	и	стигнал	на	своя	танк	Т-34	до	
Берлин…

Този		интерес	към	човека,	тази	вяра	в	хората,	с	която	е	жива	и	и	ще	
живее	Русия,	направиха	Кавер	известен	фотожурналист.	Имало	е	не-
гови	изложби	в	Македония,	България,	Люксембург,	Китай	и	много	
други	страни.	През	80-те	години	на	миналия	век	 за	унгарско	спи-
сание	за		СССР	(в	АПН	създавали	25	списания	за	различни	страни	
по	света)	Кавер	предложил	фотоочерк	за	коми-зиряните	—	народ,	
родствен	на	унгарците	от	угрофинската	 езикова	 група,	изповядащ	
Православие.	 И	 го	 продължил	 пет	 години	 по-късно,	 когато	 през	
май	1987	година	в	числото	на	50-те	най-добри	съветски	фотографи	
участвал	в	американския	проект	«Един	ден	от	живота	на	СССР».
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12-годишната	Таня	Попова	и	майка	й	седят	до	огнището.	Наоколо	
дишат	блата.	Елени	дояждат	мъха.	Скоро	ще	търсят	ново	място.	А	на	
заден	план	—	в	червения	ъгъл	до	иконите	гори	кандило	…

Превод:	Димитър	Банков
Източник:	Фома.Ru
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