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 Уважаеми читатели, 

 „Есента е втора пролет, защото тогава всяко листо е цвете“,  
казва големият френски писател, драматург, журналист и философ 
Албер Камю. И наистина всеки сезон има своята красота, но есента 
е най-пъстроцветна. 
 В началото на октомври излиза новият брой на православно-
то списание „Светодавец“. В този наш десети брой сме подготвили 
редица интересни, а някои публикувани за първи път, текстове на 
богослови и историци. Специално внимание може да отделите на 
богословското есе за живота и смъртта на Митрополит Крутицки и 
Коломенски Николай, озаглавено „Есен“. 
 Брой 10 ви среща и с един забравен текст на видния общест-
веник от началото на миналия век Тома Васильов. В своя текст 
„Нашите първи владици“, той споделя свои спомени за едни от 
най-видните български архиереи от края на XIX и началото на XX 
в. - Натанаил Охридски и Пловдивски, Панарет Пловдивски, Диони-
сий Ловчански и Доситей Самоковски. 
 В същата рубрика „Църковна история“ предлагаме и едно ин-
тервю на Кирил Георгиев с преподавателя от Богословския факултет 
на СУ „Св. Климент Охридски“ доц. Павел Павлов за църковния 
историк и преподавател Ганчо Велев, на когото през настоящата го-
дина се отбелязват 100 години от рождението. 
 Разбира се в рубриката ни „Разкази“ ще може да се запозна-
ете с нов разказ на Янчо Михайлов, озаглавен от редакцията „Учти-
вият поп“. Предлагаме ви и едно кратко пътешествие до Граничкия 
манастир „Св. Лука“, който на 18 октомври ще отбележи своя хра-
мов празник. 

Приятно четене!
                                                                                 Ангел Карадаков
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Съвестта е най-необходимото
 нещо на земята

 На света има 
явления, за които 
като че ли всички 
хора добре знаят, и 
не са необходими  
никакви особени 
духовни знания, за 
да намерим подоба-
ващото им място в 
живота си. Тук – ве-
роятно – спада и съ-
вестта.

 Това, че тряб-
ва да имаме съвест и 
да постъпваме по съ-
вест, знаят от детски-
те си години не само 
тези, които са възпи-
тавани в православна 
вяра. Но защо тогава 
в света се случват 
така много истин-
ски трагедии, които 
може да се избегнат, 

ако отговорните за 
тях се ръководеха от 
съвестта си? Може 
би не разбираме дос-
татъчно добре какво 
всъщност е съвест-
та и какво става с 
душата ни, когато я 
пренебрегваме? За 
това, как хората ста-
ват съвестни, и как 
– безсъвестни, и как 
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да се научим да слу-
шаме съвестта си – 
размишлява игумен 
Hектарий (Морозов).

Божественият 
замисъл и естестве-

ният подбор

 Всеки път, 
щом стане дума за 
това какво наричат 
теория за естест-
вения подбор, си 
мисля, че вероятно 
главното свидетел-
ство срещу нея е чо-
вешката съвест. Нали 
сама по себе си спо-
собността да правим 
нравствени оценки 
на своите състояния 
и постъпки е уникал-
на и присъща само 
на човешкия род. 
И именно това би 
следвало да направи 
хуманните съвест-
ни хора съвършено 
неконкурентоспо-
собни в борбата за 
оцеляване, защото 
да се постъпва по 
нравствения закон 
често означава да 

се постъпва срещу 
собствената изгода, 
да се отстъпва свое-
то “място под слън-
цето”. Но виждаме, 
че такива хора – въ-
преки всичко – не из-
чезват от лицето на 
земята, което значи, 
че нещо – освен ес-
тествения подбор 
– обуславя същест-
вуването на човека 
на земята и неговото 
пребиваване на нея 
като венец на творе-
нието.
 Какво всъщ-
ност е съвестта? 
Преподобният авва 
Доротей я назовава 
“Божествен зами-
съл”, заложен в сър-
цето на човека.
 И действи-
телно: съвестта не 
друго, освен Божият 
глас, звучащ в сърце-
то ни.
 Но способ-
ността да слушаме 
този глас и да изпъл-
няваме това, което ни 
говори, за съжаление 
е различна у всекиго 

от нас.
 Защо слуша-
ме съвестта си неед-
накво? Че нали пър-
воначално на всички 
ни в равна степен 
е дадена свобод-
на воля и възмож-
ност  – ръководейки 
се от съвестта – без 
заблуди да постига-
ме спасение. За да 
се разбере това, си 
струва да се обърне 
внимание на една от 
молитвите, която се 
чете от свещеник по 
време на Божествена 
литургия. В нея има 
молба за избавление 
“от лукавата съвест”. 
Впрочем, безусловно 
съвестта не може да 
бъде лукава – но ние 
можем да бъдем лу-
кави.

Как се става безсъ-
вестен

 В какво се за-
ключава лукавството 
ни спрямо съвестта? 
В това, което в по-го-
ляма или по-малка 
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степен е известно на 
всички: съвестта из-
исква от нас нещо, 
а ние намираме “не-
оспорими” аргумен-
ти и струващи ни се 
рационални доводи 
да не изпълняваме 
изискването. И не 
само не го изпълня-
ваме, но и се успоко-
яваме – като че няма 
дилема, а просто ни 
се е счул гласът на 
съвестта. Но повта-
ряйки това, следва да 
имаме предвид един 
не толкова духовен, 
колкото природен 
закон: ако се прене-
брегват свойствата 
на коя да е способ-
ност в човека, тя по-
степенно угасва.
 Човекът има 
слух, но ако той по-
стоянно слуша силна 
музика, тъпанчетата 
на ушите му загуб-
ват чувствителност. 
Човек може да усво-
ява храна, но ако по-
стоянно се изтезава с 
глад, ще му е много 
трудно да се върне 
към нормално хра-

нене, а понякога – и 
невъзможно. И със 
съвестта се случва 
същото: когато ние 
се вслушваме какво 
ни говори, гласът й 
с всяка година звучи 
все по отчетливо и 
силно, а ако я слу-
шаме само за да въз-
разим, то неизбежно 
ще слушаме изобли-
ченията й като все 
по-далечни, а след 
това ще спрем да ги 
чуваме въобще, за-
щото душата ни ще 
се ожесточи до та-
кава степен. В това 
ожесточение ние 
слизаме на следваща 
и по-ниска степен, 
когато пренебрегва-
ме това, което уязвя-
ва с правда сърцето 
ни и го заставя да бо-
ледува.
 Може ли на-
пълно да се загуби 
съвест? Определено 
може да се каже, че 
няма човек, който би 
се лишил изцяло от 
съвест, тя не може да 
изчезне – като нещо, 
вложено от Творе-

ца в самата човешка 
природа. Съществу-
ва обаче явлението, 
феноменът “нулева 
нравственост”  – и 
това вече е психи-
атрия. За него ми 
е разказвал познат 
психиатър, комуто 
навремето се нала-
гало да освидетел-
ства особено  опасни 
престъпници, които 
извършвали злодея-
ния с такава извра-
тена жестокост, че 
първата версия – ес-
тествено – била, че 
имат психическо за-
боляване. И дейст-
вително, понякога се 
оказвало, че човекът 
е болен и невменя-
ем – но не винаги. 
И именно това било 
трудно да се осмис-
ли и да се приеме 
– затова и, навярно, 
употребихме дума-
та “феномен”: изя-
снило се, че обвиня-
емият няма никакви 
психически отклоне-
ния, той като и всеки 
здрав човек осъзна-
вал своите действия, 
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и при това напълно 
отсъствала нравстве-
на оценка на извър-
шеното. Може да се 
каже, че по принцип 
всеки човек, дегра-
дирайки вътрешно, 
може да стигне до 
такова зад-предел-
но не-чувстване. Не 
е задължително при 
това той да убие ня-
кого – но може да се 
види например, че 
човекът си върви, 
към него се прибли-
жава с лай някакво 
дворно куче, и той 
раздразнено го от-
хвърля с крак така, че 
то отлита на няколко 
метра. И човекът си 
продължава напред, 
без да се обръща – 
сякаш нищо не се е 
случило. Формално 
погледнато, никому 
не би хрумнало да го 
сравнява с грабител, 
удушил собствена-
та си баба за 10 000 
рубли. Но ако гово-
рим за вътрешното 
духовно състояние, 
всичко това има една 
основа – това, което 

апостол Павел нари-
ча в свое послание 
“изгорена съвест”  
(ср.1 Тим.4,2).
 Излиза, че съ-
вестта може не само 
да бъде заглушена – 
тя може да бъде бук-
вално изгорена.
 И действител-
но, случва се да си 
живее човек душев-
но потрошен, като 
криво и недодялано 
дърво, но дървото си 
е още живо – и ти се 
струва, че вече няма 
нищо, и че душата 
на човека е като чер-
на мъртва главня. 
И все пак никога не 
бива да се забравя, 
че изгорялата главня 
не може да се раз-
листи, а човешката 
душа, обръщайки се 
към Бог, може да въз-
лезе от всяка тъмна 
дълбочина. Божията 
благодат отвреме-на-
време докосва дори 
човека с изгорена 
съвест, въобще не 
помислящ си нито за 
Страшния съд, нито 
за своя Творец – ве-

роятно това се случ-
ва в мигове, когато 
човекът е по-спосо-
бен да откликне. И 
в някои случаи ста-
ва чудо – човекът 
все-някак се отзова-
ва, в него се поражда 
духовен импулс – и 
тогава той, обръщай-
ки се към покаяние, 
може да се съживи. 
Имаше такива слу-
чаи в моята свеще-
ническа практика.

Съперникът, с кой-
то по-добре да не се 

спори

 Във Великия 
покаен канон на пре-
подобния Андрей 
Критски се казва, че 
съвестта е “най-не-
обходимото на зе-
мята” – в смисъл, че 
тя повече от всички 
други неща може 
да тласне човек към 
действие.
 Н а и с т и н а , 
на света няма друга 
сила като съвестта.
 Това е силата, 
в съюз с която човек 
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може да се откаже 
буквално от всичко, 
което го изкушава 
– заради вечни, а не 
временни блага.
 Н а й - уд и в и -
телното е, че съвест-
та – бидейки глас 
Божий – действа и в 
тези хора, които не 
вярват в Бога. По-
вечето от нас имат 
познати, които не 
посещават храмове 
– и все пак, повече 
или по-малко слушат 
гласа на съвестта си 
и живеят като хора 
честни, порядъчни и 
милосърдни. Случва 
се и обратното – чо-
векът ходи на църк-
ва, но няма как да 
си обърнеш езика да 
го наречеш честен, 
порядъчен или ми-
лосърден, а и отно-
шенията му със съ-
вестта му са много 
сложни. Не бива да 
се смяташ за съвес-
тен човек само за-
щото си религиозен. 
По-иначе стоят не-
щата: вярата изостря 

отношенията на чо-
века със съвестта, 
засилва болката му 
всеки път, когато той 
в нещо-си се откло-
ни от изискванията 
й. И вярващият може 
да стане съвестен, но 
само може – а не ста-
ва сам по себе си.
 В Евангели-
ето съвестта се упо-
добява на съперник, 
с когото Господ ни 
съветва да се при-
мирим докато все 
още сме на пътя (ср.
Мф.5,25) – т.е. дока-
то продължава зем-
ният ни живот.
 Защо Спаси-
телят говори за съ-
вестта като за наш 
съперник?
 От една стра-
на, очевидно, затова, 
защото спорим със 
съвестта си цял жи-
вот. Но освен това, 
съвестта може да се 
окаже наш съперник, 
по-точно обвинител 
– и тава да стане на 
Страшния съд. Ня-
кои свети отци са 

имали такава мисъл 
– че не Бог съди чо-
века, защото Бог е 
Любов, а ще ни съди 
собствената ни съ-
вест. Ще застанем 
пред Бога, и в свет-
лината на Неговата 
благодат ще се раз-
крие всичко тъмно 
и страшно вътре в 
нас – и тогава съдът 
над нас ще прозвучи 
вътре в нас самите, 
ще бъде изречен от 
същия тих глас на 
съвестта ни, който в 
течение на целия си 
земен живот не сме 
щели да слушаме.
 В житието на 
светеца Максим Из-
поведник има епи-
зод, който се е врязал 
силно в паметта ми 
още, когато го про-
четох за първи път. 
Когато всички наоко-
ло го убеждавали да 
приеме възцарилата 
се в онова време ерес 
на монотелитството, 
той казвал, че в ни-
кой случай няма да 
го стори – и не само 
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защото ще му се на-
ложи да отговаря за 
това на Страшния 
съд пред Бога, но и 
затова, че се страху-
ва от мъките на съ-
вестта, които непре-
менно ще последват. 
Може да се каже, че 
мъките на съвестта 
са прототип на веч-
ното мъчение – до-
колкото, естествено, 
в ада душата ще из-
питва същото със-
тояние на угризения 
на съвестта, но ще 
бъдат напълно без-

плодни и неизбежни.

Чуй Божия отговор

 Безусловно, 
определен отпеча-
тък на състоянието 
ни поставят и възпи-
танието, което сме 
получили, и обкръ-
жението, в което жи-
веем. Но все пак все-
ки от нас е способен 
да се абстрахира и от 
възпитанието, и от 
обкръжението, и по-
топявайки се в себе 
си, да започне да се 

вслушва в това, кое-
то с гласа на съвест-
та му говори Господ.
 Ако ние, вяр-
ващите, правим това, 
то постепенно ще се 
научим да слушаме 
същия този Божи от-
говор, до който мно-
го често човек безус-
пешно се опитва да 
се домогне в молит-
ва.
 Тук е мястото 
да се каже, че един от 
най-честите въпро-
си към свещеника е: 
“Отче, какво да пра-

Илюстрация: Убиването на св. първомъченик Стефан
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вя? Някаква си ситу-
ация никак не се раз-
решава. Казахте, че 
е необходимо да се 
молим, аз вече тол-
кова време се моля, а 
абсолютно нищо не 
се променя, и въоб-
ще не знам как ще я 
карам…” Най-често 
може да се отговори 
едно: необходимо е 
не само да се гово-
ри със самия Бог и 
да се чакат отгово-
ри на своите въпро-
си, но и да се слуша 
това, което Бог иска 
да ни каже, а на нас 
никак не ни се ще да 
говорим. Ако човек 
забравя за това, то 
молитвата му оста-
ва безплодна, и ще 
е добре не да вини 
Бога, а да проумее в 
някакъв момент, че в 
самия него нещо не е 
наред.
 Гласът на съ-
вестта може да бъде 
не само вътрешен, 
понякога може да 
бъде чут физически 
– глас на съвестта 
бива и гласът на дру-

ги хора към нас. Но и 
в този случай поня-
кога го заглушаваме 
така, както и вътреш-
ния глас, макар това 
да е още по-сложно. 
В Деянията на апос-
толите има такъв 
епизод: първомъ-
ченикът архидякон 
Стефан се обръща 
със слово към тези, 
които се канят да го 
убият с камъни, а те 
си запушват ушите 
и започват да викат 
– само и само да не 
чуват какво им го-
вори (ср. Деян.7,57). 
Така – буквално или 
подобно – понякога 
постъпваме и ние, 
когато към нас се об-
ръщат наши ближни.
 П р е п о д о б -
ният Пайсии Свето-
горец говори за това, 
че има и хора с пре-
комерно чувствител-
на съвест. И такъв 
човек се нуждае по-
някога от подкрепа и 
успокоение.
 Но според 
мен много по-често 
се среща друго, кое-

то може да се наре-
че псевдочувстви-
телност. Нерядко на 
изповеди се налага 
да се сблъсквам със 
ситуации, при които 
човек преживява за-
ради дреболии, кае 
се за тях с подроб-
ности, а същевре-
менно не забелязва 
истински сериозното 
в живота си. И човек 
може да се струва 
сам на себе си мно-
го раним, съвестен, 
а всъщност да живее 
как-да-е; да прежи-
вява това, което му е 
приятно да преживя-
ва – защото това спо-
ред него го представя 
благочестив. Случва 
се и иначе: човекът 
действително е сил-
но потиснат защото 
– например – веднъж 
забравил за постния 
ден, защото за него 
това ядене-неядене 
на скромна храна 
е единствената въ-
трешна основа на 
неговото християн-
ство. Освен това, за 
прекомерно чувст-
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вителна съвест може 
да се приеме бояз-
ливостта на човека, 
малодушието му. 
Но си струва да се 
помни едно: когато 
следваме повелите 
на съвестта, в изпъл-
нение на това, което 
тя повелява, ни се от-
крива необикновена 
лекота, радост, све-
жест – защото ние 
най-сетне сме прес-
танали да се съпро-
тивляваме на Бога. 
А когато мислим, че 
се ръководим от съ-
вестта, а постъпваме 
така от страх, мало-
душие, гордост, на 
нас все ни е трудно – 
дори състоянието ни 
се утежнява.

Да пазим и не пре-
даваме

 В святоотече-
ската литература чес-
то се среща изразът 
“опазване на съвест-
та”. Какво означава 
то? Вероятно можем 
да си спомним какво 
казва за това препо-

добният авва Доро-
тей: той твърди, че 
е необходимо да па-
зим съвестта си по 
отношение на  Бога, 
хората,  вещите, и 
дава пояснения. Жи-
тейски погледнато, 
е най-понятно какво 
значи да пазиш съ-
вестта си по отноше-
ние на хората: това 
значи да постъпваме 
така, както искаме 
да постъпват с нас. 
Но в живота ни има 
моменти, за които 
хората никога няма 
да узнаят – които 
вижда само Господ. 
И именно по тези 
въпроси можем да 
пазим съвестта си по 
отношение на Бога. 
И още, колкото и да 
е удивително, трябва 
да пазим съвестта си 
по отношение на не-
одушевени предмети 
– да ги ползваме раз-
умно, както подоба-
ва на венеца на тво-
рението, нищо да не 
разваляме и с нищо 
да не злоупотребява-
ме.

 Всеки от нас 
е длъжен не просто 
отвреме-навреме, а 
редовно – най-добре 
всяка вечер преди 
сън – да разглежда 
живота си и да оп-
ределя изобличава 
ли го в нещо съвест-
та му. Това изглеж-
да просто, банално 
предложение, но 
всъщност е леко да 
се живее с такова на-
строение – “аз така 
и така постоянно се 
вслушвам в своя-
та съвест” – докато 
нещо сериозно не 
ни е изкарало вън от 
себе си.  Но ето че се 
е случило нещо, раз-
строили сме се, не 
сме забелязали, че е 
настъпила вечерта, 
и без да побеседва-
ме безпристрастно 
със съвестта си, сме 
легнали да спим. На 
следващото утро сме 
се събудили в също-
то смутно душевно 
състояние, но вече е 
настъпил новият ден 
– с други събития и 
грижи, а вечерта на 
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този ден вече имаме други пово-
ди за преживявания.
 И така преживяваме ден 
за ден, и нашите разногласия със 
съвестта се отлагат нанякъде си, 
натрупват се и губят за нас тази 
яснота, която е необходима за 
поправяне на собствения живот. 
И когато след някакво време все 
пак решим да се саморазгледаме, 
можем да видим, че това е мно-
го трудно, защото присъдата на 
сърцето ни вече носи някакъв 
съвершено глобален характер.
 Когато човек върши това 
самоизпитване всекидневно, той 
има възможност да  бъде самия 
себе си в най-добрия смисъл на 
думата – да не отстъпва от себе 
си и да не се отклонява от себе си. 
Защото често при свещеник ид-
ват хора със страшна фраза: “На-

пълно се загубих сам себе си”. А 
какво значи да не се изгубваш? 
Това значи да си такъв, какъвто 
те е замислил Господ и какъвто 
иска да те вижда. И е необходи-
мо да се връщаш постоянно към 
самия себе си – чрез всекиднев-
но покаяние за това, в което сме 
сторили крачка встрани – защото 
следващата крачка може да стане 
начало на движение по безкраен 
лабиринт, от който вече е трудно 
да се излезе на евангелски-тес-
ния, но за сметка на това прост и 
ясен път.

Автор: Игумен Нектарий (Моро-
зов)

Превод: Димитър Банков

Източник: pravoslavie.ru
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Виждам, че страдаш
 Един духовен син на стареца Порфирий, който с голямо же-
лание му помагаше в работата по манастира, имаше слабост, с която 
не можеше да се справи. 
 Този човек ми разказа следното: „Една вечер бях на гости у 
приятели. Вечерята премина в топла семейна атмосфера. На масата 
имаше прекрасни блюда, вкусен заяк с много добро вино. Ядохме 
и пихме малко повече, отколкото трябва и като стана твърде късно, 
около полунощ, се разотидохме. Прибрах се вкъщи и си легнах. Но 
къде ти. Не можах да мигна и дълго се въртях в леглото. Чувствах 
тежест в стомаха и главата ми бучеше. Това продължи доста дълго 
време. Чувствах се много зле.
 Към три часа сутринта телефонът извъня. Кой може да е в 
този час? Може би някой е объркал номера – си помислих. Вдигам 
слушалката и какво да чуя. Гласът на отец Порфирий. „Благосло-
вени – ми каза той, – колко пъти съм ти говорил, детето ми, да не 
се увличаш от хубавата храна и вино. Виж до какво те доведе това. 
Знам, че страдаш и аз страдам с теб. Моля се всичко това да отмине, 
така че, ти също ставай за молитва и друг път бъди внимателен“. 
След този случай, всеки път, когато сядам на масата, си спомням 
това нощно позвъняване на отец Порфирий и се ограничавам да не 
изпадна отново в чревоугодство и преди всичко, да не огорча отново 
стареца“.

Из книгата „Избрани съвети“ от издателство Странник.
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Митрополит Крутицки и Коломенски 
Николай

Есен



 Ние знаем, че Господ наш Иисус Христос, беседвайки с уче-
ниците си и с народа, много пъти в своите речи спирал поглед върху 
околната природа. 
 Така, Той казал: 
 „Взрете се в полските кринове... нито Соломон във всичката 
си слава не се е блякъл тъй, както всеки един от тях“ (Мат. 6:28-29).
 Друг път казал: 
 „Подигнете си очите и погледнете нивите, че са побеляли и 
узрели за жътва“ (Йоан. 4:35).
 Знаем от словата Му и такъв урок: 
 „Вземете подобие от смоковницата: когато клоните й станат 
меки и пуснат листа, знаете, че е близо лято“ (Марк. 13:28). 
 Господ пояснил истините на Своето божествено учение чрез 
примери, взети от живота на природата. Той карал природата да го-
вори с човека жив език. 
 И ние с вас послушни на заветите на нашия божествен Учи-
тел, нека излезем сега духом, в тези дни на късна есен, по прос-
торите на горите, нивите, ливадите и да послушаме живия глас на 
есенната природа. 
 Какво виждаме сега? 
 От дърветата капят последните засъхнали листенца и те 
оголват клоните си; тревата, престанала да расте, съхне, клюмва, 
потъмняла; гнездата по дърветата са отпустели - прелетните птици 
са отлетели в топлите страни; тъжен есенен вятър пилее окапалите 
листа по пътища и горски пътеки; често ръми дребен дъжд. А по 
нивите? Хлябът е вече прибран, нивите са почернели и само тук-там 
самотни, сякаш забравени класове, се навеждат низко към земята 
под дъха на есенния вятър. Природата умира с бавна смърт.
 А едва доскоро беше пролет в природата: буйно се разлист-
ваха от пролетната топлина дърветата; покриваха се с цветя лъки и 
градини; весело чуруликаха птици. Природата ликуваше, преживя-
вайки своя разцвет. Беше и лято, когато природата цъвтеше и зрееше 
в целия блясък на силата и красотата си, когато тя дъхаше с хиля-
дите разнообразни аромати на цветята, когато по нивите се люлееха 
гъсти редици наливащи класове. 
 Но... мина и пролетта, свърши се лятото, настъпи и неизбеж-
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ната есен, нашата есен сега... 
 Нима не не говори - тъй власто, тъй ярко - тая есен в природа-
та за есента на човешкия живот, за есента, в която са встъпили вече 
мнозина от нас и ще встъпят ония от вас, които вървят по същия 
неизбежен път към това годишно време? Сребро покрива главата на 
човека, с цяла сила се откриват всички скрити по-рано болести, пре-
вива се правият някога стан, ръцете и нозете губят здравина и сила, 
погледът става мътен, слабее слухът, угасват всички жизнени сили.
 А имаше своя пролет и всеки от нас, когато в дните на злат-
ното детинство и ранна младост така леко се дишаше, и радостно, 
и скърбите, като нокти на хищна птица, не късаха жизнен разцвет, 
когато човек вие свое семейно гнездо, когато цял, без остатък, се 
отдава на избраната от него любима и скъпа работа, но когато вече 
сърцето познава и страданията с тяхното жило, подобни на жилото 
на скорпиона... Лятото на живота минава. То лети така бързо, както 
се струва на човек всяка есен, че незабелязано е изтекло лятото в 
природата. И ето човек се вижда встъпил в есента на своя живот...
 За какво ни говори есента? Есента в природата - това е вре-
ме за узряване на плодовете, време за прибиране на плодородието, 
време за пресмятане на зимните запаси до идната пролет. Щастлив 
е човекът, който ще събере от дърветата на своята плодна градина, 
от лехите на зеленчуковата си градина много тежки, пълнокръвни 
плодове, всмукали в себе си соковете на майката - земя. не са били 
напразни трудовете му по отглеждането на градината, по обработка-
та на земята. Не го плаши идващата зима.
 Животът на всекиго от нас, православните християни, в него-
вата есен, трябва да прилича на дърво, натегнало от обилни плодове, 
които завързват напролет, наливат и зреят лете, а наесен са готови 
за бране. Всеки от нас трябва да отгледа в душата си духовния плод 
на молитвеното горене, та молитвата да стане за него сладка радост-
на потребност на душата, както въздухът за дробовете и храната за 
тялото. Всеки трябва да стане богат с плодовете на любовта си към 
Бога и ближния, да се украси и обогати с дела на милосърдие, със-
традание, неосъждане, прощаване на обидите, безгневие. У всеки 
у нас трябва да зрее онова смирение и душевна кротост, при кои-
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то християнинът не познава завист и надменност, гордост и злоба, 
смирение, при което ние подражаваме на Тогова, Който ни завеща: 
„Поучете се от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце“ (Мат. 
11:29).
 А иначе?
 Ние знаем страшните думи на справедливия Висш Съдия: 
„Всяко дърво, което не дава добър плод, отсичат и хвърлят в огън“ 
(Мат. 3:10). „И секирата лежи 
вече при корена на дърветата“ 
(Мат. 3:10). 
 Есента е време за съби-
ране на хляба и за овършване-
то му. Щастлив е човекът, кой-
то през есента види на своята 
нива тежки, тучни класове, 
който ще напълни житниците 
си с пълноценна, отбор пше-
ница, готова след дмилане да 
стане мек, бял, ароматен хляб. 
 Всеки от нас, децата 
Божии, трябва да бъде жив 
клас на нивата на християн-
ския живот; той трябва да 
стане пшеница, готова за от-
ворените пред всяка душа 
обители на вечното, блажено 
царство небесно. Християни-
нът знае, че царството небес-
но е царство на светлината, в което не може да има кал, лъжа и зло, 
защото „какво общо има между светлината и тъмнината?“ (2 Кор. 
6:14), както казва св. апостол Павел. Християнинът трябва цял жи-
вот да пази вратата на своето сърце, да не допуска грях в него и да се 
бори с греха, който като змия пропълзява в сърцето. Затова се и дава 
на християнина благодатта на покаянието, което се нарича „второ 
кръщение“, та като надвива греха в себе си, да омива чрез нея, да 
очиства и избелва безсмъртната си душа за вечния живот, правейки 
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я достойна да участва в радостите на вечното царство на светлината. 
Земният живот се дарява всекиму от нас, за да се приготви за живота 
в безкрайния бъдещ век. Класът трябва да узрее. 
 А иначе?
 Ние знаем неизменните и страшни думи на безпристрастния 
Вечен Съдия: 
 „А по жътва ще река на жътварите: съберете първом плеве-
лите и ги свържете, за да се изгорят; жътвата е свършекът на века; а 
жътварите са Ангелите“ (Мат. 13:30-39). 
 Тая страшна съдба на плевелите да не постига никого от нас!
 Да бъде друга нашата участ:
 „И ще река на жътварите: а житото приберете в житниците 
ви“ (Мат. 13:30). 
 Но нека не откъсваме очите си от есенната природа и по-на-
татък. 
 Настъпва късна есен. Ние знаем, че след нея иде неизбежна 
зима. Земята заледенява и се покрива със снежен саван. Мраз скова-
ва в лед езерата и реките. Заспива природата. 
 Но ние знаем, че природата не умира, а спи зиме, и след зи-
мата ще дойде пак пролет! Пролетната топлина ще разтопи ледове 
и снегове, и ручеи ще се спуснат с тая вода към реките, реките ще я 
понесат в езера и морета. И пак ще разкрие гръдта си майката - земя 
и отново ще се украси със свежа изумрудна зеленина. Ще се пукнат 
напъпилите дървета и нежните лепкави листенца ще се къпят в лъ-
чите на пролетното слънце, ще се мият в топлия пролетен дъжд. И 
птиците пак ще запеят звънки песни по зелените клони. И само ако 
парливият зной на изтеклото лято не е погубил в дните на суша ко-
рените на плодните дървета и зимният мраз не е измразил стъблото 
и клоните на тия дървета - о, те в ранна пролет пак ще се облекат в 
белия накит на своите цветове, както в стари години всяка невеста 
се пременяше в белосвежно було... И в своето възродено битие, в об-
новената си красота цялата природа пак ще запее радостет, ликуващ 
химн на живота. Природата живее и ще живее!...
 И всеки от нас знае, че след есента на живота му го чака не-
минуема смърт! И ще бъде сковано от студ нашето бездиханно тяло, 
и земята ще приеме това тяло в обятията си, и ще го покрие със своя 
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саван. Но: „ако житното зърно, паднало в земята, не умре, остава си 
само; ако ли умре, принася много плод“ - казва Господ (Йоан. 12:24).
 И никой от хората не умира, когато неговото бездиханно тяло 
бъде спуснато в земята. И затова умрелият се нарича на църковен 
език „усопш“ т.е. заспал, защото, както е известно на всеки христи-
янин, тялото му ще остане в земята само до оная свещена минута, 
когато по гласа на архангелската тръба, и земните недра, и дъното 
на морета и океани ще върнат праха на човешките тела; когато ще 
възкръснат мъртвите, та с възкръсналите си - вече нетленни, прео-
бразени, свободни от немощи и сеташни потребности - тела ще се 
съединят със своите безсмъртни, никога не умиращи души, за вечен 
живот!
 Законът Христов е такъв:
 „Който вярва в Мене, и да умре, ще живее“ (Йоан. 11:25). 
„Тази е волята на Оногова, Който Ме е пратил, всякой, който види 
Сина и вярва в Него, да има живот вечен; и Аз ще го възкреся в по-
следния ден“ (Йоан. 11:40).
 И ако зноят на човешките страсти и пороци не изсуши ду-
шата, по нейния земен път, за живота във вечното блаженство; ако 
студът и равнодушието към делото на своето спасение не погубят 
душата с вечната погибел, - о, ще има своя пролет и за всяка, пове-
рила се Богу, човешка душа! И всичко, що е имало в душата чисто, 
светло, добро, с което душата е преминала отвъд, всичко това ще се 
отвори върху просторите на вечния живот в цялата си красота и не 
ще се сравни с тая вечна, нетленна красота на чистия човешки дух 
нито синевата на морето, нито лазурът на небето, нито златото на 
слънцето, никаква красота в природата! 
 О, трябва само да бъдем достойни за това щастие! Затова са 
и дадени всекиму от нас няколко десетки години земен живот, за да 
заслужи през тях това щастие.
 „За небесното мислете“ - учи св. ап. Павел (Кол. 3:2).
 Не отвеждайте през живота си духовни очи от висините на 
горния, прекрасен Небесен Йерусалим - мястото на нашето вечно 
обитаване! И нека мисълта за вечното ни спасение бъде първата в 
редицата други наши мисли; грижата за душата нека бъде преди 
всички други грижи и трудът над най-великата задача на земята - 
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над спасението на душата за щастието на вечността - нека бъде за 
всекиго от нас труд за цял живот. Да се готвим за вечната пролет на 
оня живот, който няма да има край! 
 Скъпи старци и старици! Не забравяйте никога думите Хри-
стови, че и дошлият в единадесетия, последния час на своя живот, 
ще получи от небесния Господар еднаква награда с дошлия по-рано 
от него.
 Скъпи деца! Запазете в себе си дълго, дълго, старайте се цял 
живот да запазите душевната си чистота, сърдечна простота, ясна и 
не разядена от съмнения вяра.
 И всички вие, скъпи мъже-братя и сестри, живейте до по-
следния си дъх с непоклатима вяра, с гореща любов към Бога и по-
между си, и с крепка надежда на милосърдието на Небесния Отец.
 И както всички сме се събрали тук, като едно семейство, да 
прославим възкръсналия Господ в храма, посветен на Неговото Въз-
кресение, така да удостои Господ всички ни с вечната радост да жи-
веем с него в едно семейство във вечните Му небесни чертози, дето 
не ще има нито есен, ни зима, нито болки, „ни воздихания, но жизнь 
безконечная“. 

Словото е произнесено на литургията във църквата „Възкресение 
Христово“ в Арбат, Москва

Из книгата „Слова, речи, послания“ - митрополит Николай. С. 1952 
г. СИ. Превел: архим. Йосиф. 
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Биография на 
Митрополит 
Крутицки и 
Коломенски 

Николай
 Митрополит Нико-
лай се ражда на 31 декем-
ври 1891 г. в Ковто, Литва, в 
семейството на протойерей 
Доротей Ярушевич.
 Завършил е гим-
назия в Санкт-Петербург. 
Приема монашество на 20 
октомври 1914 г., на 24 ок-
томври е ръкополеж на дя-
кон, а на 25 за йеромонах. 
Участва на фронта през 
1915 г. , а след това препо-
дава в Петроградската духовна семинария. През 1919 г. е възведен в 
сан архимандрит, а през 1922 г. е ръкоположен за епископ. През 1941 
г. е избран за митрополит. В своето служение той изпълнява различ-
ни послушания, които му възлагат Руския патриарх и Св. Синод на 
Руската православна църква. 
 Църковната историография го помни като красноречив и да-
ровит оратор, написал десетки проповеди и слова на различни теми, 
свързани с християнския живот.
 Митрополит Николай умира на 13 декември 1961 г. Той влиза 
в конфликт със съветските власти, заради пропагандирания от тях 
атеизъм и борба срещу Църквата. Според някои историци смъртта 
на митрополит Николай не е естествена, а е насилствена, вследствие 
на неговото противопоставяне. Документи обаче не са запазени, за-
ради това и последното твърдение се смята повече за хипотеза. 
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Книга
 “Деяния на светите 

апостоли”

Ангел Карадаков

Снимка: radiovera.ru



 Блажени Теофилакт Бъл-
гарски започва своето тълкува-
ние на книга „Деяния апостол-
ски” с едно кратко уточнение, той 
казва, че книгата е именувана по 
този начин, защото сама говори 
за своето съдържание, а именно 
деянията на почти всички апос-
толи. Споменава и за автора на 
книгата, той казва: „Лицето, раз-
казващо за тези деяния и напи-
сало книгата, е евангелист Лука.
[1]” Но по-конкретно за името 
на книгата и за автора намира-
ме в исагогическото изследване 
на проф. Христо Гяуров, още в 
самото начало на своята рабо-
та той посочва кои надписи на 
книга „Деяния на св. апостоли” 
се срещат в древни новозаветни 
гръцки и латински ръкописи.

I. Надпис на книгата

 На гръцки заглавия-
та основно са три: πραξεις των 
αποστολων, πραξεις  αποστολων,  
πραξεις[2]. Тези заглавия се из-
ползват и от различни автори и 
църковни учители. Първият над-
пис е използван от Св. Климент 
Александрийски и Ориген, вто-
рото заглавие на книгата, е из-
ползвано от Св. Атанасий Алек-
сандрийски и Св. Йоан Златоуст, 
също така това заглавие се сре-

ща и в кодекс Vatikana  и кодекс 
D(съхранява се в Кеймбридж). 
Последното заглавие се среща 
най-рядко, то се използва от Ев-
севий Кесарийски, използва се 
също и в Cod. Sin.[3]
 На латински се сре-
щат главно две заглавия: 
actaapostolorum и actus 
apostolorum. Първото заглавие се 
използва от Св. Ириней Лионски 
и Тертулиан, също това загла-
вие се среща и в древния латин-
ски предговор към евангелието 
от Лука.[4]Второто заглавие на 
книгата (actus apostolorum) се 
среща в древните преводи на ла-
тиски език.
 Заглавието на книгата, 
което ние познаваме, не се из-
ползва от всички богословси 
школи. Например в немската 
богословска книжнина се упо-
требява обикновено названието 
„История на Апостолите”[5]. 
На тях за основание им служи 
факта, че в по-късния гръцки 
език думата πραξις се употребя-
ва в мн. число – πραξεις, и е със 
значение „история”. Според по-
вечето учени обаче, названието 
πραξεις  е със значение на „дело”, 
„деяние”.
 Проф. Гяуров уточнява, 
че в българския синодален пре-
вод на Библията е възприето наз-
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ванието πραξεις των αποστολων, 
като в заглавието е добавена и 
думата „Свети”[6]. Така заглави-
ето в българската Библия става: 
„Деяния на Светите Апостоли”.

II. Древни свидетелства
 
 Главно древните свиде-
телства са две: „Учение на два-
надесетте апостоли” и свидетел-
ството на  св. Папий Йераполски 
за книга „Деяния Апостолски”.

III. Авторство

          Автор на книгата е св. Ев. 
Лука. За него блажени Теофи-
лакт пише: „Лицето, разказващо 
за тези деяния и написало книга-
та, е евангелист Лука. Бидейки 
родом антиохиец, а по профе-
сия лекар, той съпътствал дру-
гите апостоли, особено Павел, и 
пише за това, което знае с пълна 
сигурност.”[7]Много от съвре-
мените учени изследват книгата 
и нейното авторство. Според тях 
названието „Деяния апостолски” 
е дадено от самия ев. Лука. „Съ-
ществуват, действително”, казва 
проф. Гяуров, „здрави основания 
да се приеме, че надписът „Де-
яния на апостолите” произхожда 
от ев. Лука”[8] По на долу в своя-

та работа проф. Гяуров ни дава и 
сведения за това, че по примера 
на евангелист Лука са се появи-
ли и други така наречени „дея-
ния”, например „Деяние” на ап. 
Павел, на ап. Петър и  др. Това 
доказва, че заглавието дадено на 
книгата от Св. Лука е по-старо 
и е истинското й име, а по негов 
пример авторите на апокрифите 
именуват своите творби. Освен 
на книгата „Деяния апостолски”, 
св. Лука е автор и на третото си-
ноптично евангелие.
          Сведения за авторството 
на Св. Лука намираме също и в 
самата книга. В 1:1(Деяния апос-
толски) четем: „Първата книга 
(τον μεν προτον λογον) о, Теофи-
ле, написах за всичко, що Иисус 
начена да върши и учи до деня, 
когато се възнесе”[9].
          „Първото пряко свиде-
телство за това, че книгата Дея-
ния на св. Апостоли е написана 
от евангелист Лука, се намира в 
Мураториевия канон, съставен 
от Св. Иполит Римски около 190 
год.”[10]В канона пише: „Дея-
нията пък на всички апостоли 
(acta autemomnium apostolorum) 
са написани в една книга. Лука 
съобщава на достопочтения Тео-
фил, че някои събития са ставали 
в негово присъствие, без отделно 
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не само страданията на Петър да 
излага, но и заминаването на Па-
вел от града (Рим), като се отпра-
вя за Испания.”[11]
          Цитираният по горе канон 
се смята за достоверен, понеже 
негов автор е Св. Иполит Рим-
ски. Той написва канона на гръц-
ки език. За жалост запазеният до 
нас вариант на канона е само на 
латински.
         За авторството на св. Лука 
говорят и много от св. отци на 
Църквата, например св. Ириней 
Лионски казва: „Този Лука, бил 
неразделим от апостол Павел и 
негов съработник в Евангелието, 
както и сам той с голяма скром-
ност съобщава…” в едно друго 
свое произведение (Пет книги 
против ересите) св. Ириней, на-
рича книгата Деяния апостолски 
„свидетелство на Лука за апос-
толите”[12]. Друг св. отец, който 
утвърждава мнението, че ев. Лука 
е автор на книгата е св. Климент 
Александрийски, той подчерта-
ва, че автор на книгата е св. Лука, 
освен св. Климент, Тертулиан и 
Ориген също са на мнението за 
безпрекословното авторство на 
ап. Лука, но безспорно най-поло-
жително свидетелства Св. Йоан 
Златоуст, „който в петдесет и пет 
беседи изтълкувал цялото й съ-

държание. В първата от тези бе-
седи той казва: „на мнозина тази 
книга не е известна, нито самата 
тя, нито този, който я написал и 
съставил.””
          Още с първите си думи 
Св. Лука напомня на Теофил за 
своята  книга (Деян. 1:1), за своя 
труд, неговото Евангелие. Спо-
ред Йоанис Каравидопулус кни-
га Деяния апостолски се явява 
едно продължение на евангелие-
то, което написал Лука, до този 
извод се стига, понеже еванге-
лието от Лука завършва с Възне-
сението на Господ, а пък също-
то събитие е описано и в книга 
Деяния апостолски. Каравидо-
пулус твърди също, че „в наши 
дни много от учените предпола-
гат, че Евангелието според Лука 
и книгата Деяния апостолски 
били една книга, но впослед-
ствие били разделени.”[13]Спо-
ред него обаче такова твърдение 
неможе да бъде вярно понеже не 
са намерени ръкописи, които да 
потвърждават тази теза.[14]

          IV. Цел на написването

     Целта за написването на кни-
гата се явява искането на св. Лука 
да покаже дейността на някои от 
апостолите, тяхната първа про-
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повед на спасителното еванге-
лие и извършваните от тях чуде-
са, даващи изцеление и духовна 
сила на повярвалите в Спасите-
ля. Според проф. Гяуров целта 
на ев. Лука при написването на 
Деянията, е имала исторически 
характер –  да изложи накратко 
някои събития в живота на хрис-
тиянската Църква след възнесе-
нието на Христа, през апостол-
ско време. Поради това книгата 
Деяния на св. Апостоли може с 
пълно право да се счита за първа 
история на християнската църк-
ва[15]. Кн. „Деяния апостолски” 
е първата историечска книга, но 
е наречена „Деяния”, защото оп-
исва именно делата на апостоли-
те, на първите християнски про-
поведници. В своята първа книга 
той описва живота и делото на 
Христа Бога, а втората (която се 
явява едно своеобразно продъл-
жение) описва делата на учени-
ците Господни, тяхната проповед 
и живота на първите повярвали 
в Спасителното слово. В своята 
творба св. Лука се спира глав-
но върху двамата първовърхов-
ни[16]апостоли Петър и Павел, 
защото те изпъкнали със своята 
вяра и проповед. Св. Лука оп-
исва тяхната ревност в разпрос-
траняването и проповядването 

на Христовото учение, както и в 
устройството на новооснованата 
християнска църква[17].
          Както разбрахме вече, кни-
гата (както и евангелието така и 
„Деяния апостолски”) са адреси-
рани до приятел на св. Лука на 
име Теофил. Теофил, към когото 
ев. Лука отправя първата си кни-
га, и Теофил, към когото той от-
правя втората си книга, са едно 
и също лице. Сам ев. Лука ясно 
свидетелства, че отправя и двете 
си книги към едно и също лице, 
когато казва: „първата книга (τον 
μεν προτον λογον), о Теофиле, 
написах…” (Деян. 1:1). От тези 
думи на ев. Лука, с най-голяма 
сигурност, може да се извади 
заключението, че той отправил 
втората си книга към същия този 
Теофил, към когото отправил и 
своето евангелие. А от обстоя-
телството пък, че и двете книги 
били отправени към едно и също 
лице, със същата сигурност 
може да се заключи, че и двете 
имат едно и също лице за автор, 
именно евангилест Лука[18]. Но 
въпреки, че ев. Лука адресира 
своята втора книга (както и пър-
вата) до Теофил, тя е предназна-
чена и до всички християни, и 
особено за онези, които имали 
езически произход.
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          V. Съдържание

     Чисто формално книга „Дея-
ния апостолски” съдържа 28 гла-
ви. В нея ев. Лука излага кратка 
история на християнската Църк-
ва и на апостолската дейност и 
проповед в първия век. „При на-
писването на тази история той не 
се спира върху всички събития, а 
описва само тези, които е считал, 
че трябва да се знаят от читате-
лите на неговата книга.[19]”
     Според различните автори кн. 
„Деяния апостолски” се дели на 

няколко части. Според Йоанис 
Каравидопулус книгата е радле-
лена на 7 части. Той я разделя 
така:

 1. Пролог. Явяването на 
Христос и неговото възнесение. 
(Деян. 1:1-11)
 2. Църквата в Йерусалим 
(1, 12 – 8, 3). Връщането на апос-
толите в Йерусалим и избиране-
то на апостол Матей (1, 12-26); 
Петдесетница (2, 1-41). Живот на 
първата Църква (2, 42-47); апос-
толите Петър и Йоан изцеляват 
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хромия, реч на апостол Петър, 
арестуването на двамата апос-
толи във Великия Синедрион и 
тяхното освобождение (3, 1-4, 
22), молитвата на Църквата след 
освобождението на апостолите 
(4, 23 – 31); живота на Църква-
та, приношението на Варнава и 
лошия пример на Ананий и Сап-
фир (4, 32-5, 16); чудното осво-
бождение на апостол Петър (5, 
17-42); избиране на седемте дя-
кона (6, 1-7), реч на св. Стефан и 
неговата мъченическа смърт (6,, 
8-7, 60), гонение на Църквата в 
Йерусалим (8, 1-3).
 3. Начало на мисионер-
ската проповед.  Разпростране-
ние на Евангелието в Самария, 
Антиохия и Сирия (8, 4-12, 25). 
Проповед на ап. Филип в Са-
мария, посещение в Самария 
на апостолите Петър и Йоан (8, 
4-25), ап. Павел в Дамаск и Йе-
русалим (9, 10-30); дейност на 
ап. Павел в Лидия и Йопия (9, 
31-43), обръщение на стоткина 
Корнилия (10, 1-11, 13); начало 
на християнството в Сирия (там, 
където учениците се именували 
за първи път „християни”), пре-
биваване на апостолите Варнава 
и Павел в Антиохия (11, 19-26), 
пророк Агав предсказва глад, 
изпратено послание чрез ап. Ва-

рнава и Павел (11, 27-30); гоне-
ние на Църквата от Ирод Агрипа 
I, мъченичество на ап. Яков, чуд-
ното освобождение на ап. Петър 
(12, 1-19), смърт на Ирод (12, 
20-23), връщане на ап. Варнава и 
Павел от Йерусалим в Антиохия 
(12, 24-25).
 4. Първо мисионерско 
пътешествие на апостолите Па-
вел и Варнава. Събор в Йеруса-
лим (13, 1-15, 35). Проповедта 
на апостолите на о. Кипър (13, 
1-12), посещение в Антиохия 
Писидийска (13, 13-52), Икония 
(14, 1-5), гр. Листра (14, 6-20а), 
гр. Дервия (14, 20б-22), връщане 
в Антиохия (14, 23-28), Апос-
толският събор в Йерусалим (15, 
1-35)
 5. Второ мисионерско 
пътуване на ап. Павел (15, 36-
18, 28). Разделяне на апосталите 
Варнава и Павел. Заминаване на 
Варнава и Марк за Кипър (15, 
36-39),  АП. Павел и Сила в Си-
рия, Киликия (15, 40-16, 5), пре-
минаване през Фригия (16, 6-10), 
мисионерска дейност във Фили-
пи (16, 11-40),  в Солун (17, 1-9), 
във Верия (17, 10-14), в Атина и 
реч на апостол Павел на ареопа-
га (17, 15-34); дейност на ап. Па-
вел в Коринт (18, 1-17), връщане 
в Антиохия Сирийска през Ефес 
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(18, 8-22), отправяне на Аполос в 
Коринт
 6. Трето мисионерско  пъ-
туване на ап. Павел (19, 1-26, 32). 
Дейност на ап. Павел във Ефес 
(гл. 19), пътуване до Македония, 
през Гърция (20, 1-16); прощал-
но слово на ап. Павел отправе-
но към пастирите на Църквата в 
Милит и Ефес (20, 17-38), пре-
минаване през Кесария Палес-
тинска в Йерусалим (21, 1-26); 
арестуване на ап. Павел (21, 27-
38), реч на ап. Павел на еврейски 
език. (21, 39-22, 21), възмущение 
на тълпата (22, 22-29), делата на 
ап. Павел и юдейския синодрион 
(22, 30-23, 11), цаговор на юдеи-
те против ап. Павел (23, 12-22), 
отправяне на ап. Павел към Ке-
сария (23, 23-35); апология на 
ап. Павел пред Феликс (24, 1-26), 
апостолът на съд в Кесария (24, 
27 25, 12), пребиваване
 7.  Пътуване до Рим, две-
годишно пребиваване в Рим (27-
28 гл.). Пътуване до Крит (27, 
1-12), буря (27, 13-26), корабо-
крушение (27, 27-44), спасение 
на о. Мелит, който в последствие 
става Малта, а по последни дан-
ни това е о. Кеталония (28, 1-10). 
Пътуване до Рим (28, 11-16), 
двугодишно заточение в Рим (28, 
17-31).[20]

     Според проф. Гяуров кн. „Де-
яния апостолски” се дели на две 
части[21], разделени на четири-
надесет  отдела. Той и учените, 
които също са на неговото мне-
ние, вземат предвит разпрос-
транението на християнснската 
църква между юдеите и езични-
ците и смятат за граница между 
двете части края на 12 и начало-
то на 13 глава.

1. 1 гл. 1-26 ст. – предговор (1-3 
ст.). Събития в християнска-
та Църква от възнесението на 
Хростос до слизането на Св. 

Дух (1 – 26).
2. Събития от слизането на Св. 
Дух до убиването на архидякон 

Стефан (2, 1;  6, 7).
3. От убиването на арх. Стефан 
до обръщането на ап. Павел към 

Христа (6, 8; 8, 40).
4. Обръщането на ап. Павел към 
Христа и дейността му след об-

ръщането му (9, 1; 19б, 30).
5. Състоянието на Църквите в 

Юдея, Галилея и Самария, дей-
ността на ап. Петър в Лидия и 

Йопия. (9, 31 – 43).
6. Покръстване на кесарийския 

стотник Корнилий и неговия 
дом от ап. Петър (10,1 – 11, 18).
7. Разпространението на хрис-
тиянството в разни страни от 
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разпръсналите се християни, по-
ради гонението след убиването 

на арх. Стефан. (11, 19-30).
8. Преследването на христия-

ните от цар Ирод Агрипа I (12, 
1-23).

9. Първото пътешествие на ап. 
Павел. (12, 24 – 14, 28).

– В Кипър (12, 24 – 13, 5).
– В Пафос (13, 6-12). Покръст-
ваенто на проконсола Сергий 

Павел
– В Икония (14, 1-6).

– В Листра (14, 8-20а) – изцеря-
ването на хромия.

– В Дервия, оттегляне на двама-
та апостоли (14, 20б – 28)

10. Въпросът за Моисеевия 
закон и апостолския събор в 

Йерусалим (15, 35).
11. Второ пътешествие на ап. 

Павел (15, 36-18, 22).
12. Трето пътешествие на ап. 

Павел (19, 1; 21-16).
13. Юдеите против ап. Павел в 
Йерусалим и затварянето му в 

Кесария (21, 27; 26, 32)
14. Пътуването на ап. Павел за 
Рим за съдене от Кесаря (27,1; 

28,31)[22]

     Св. Лука завършва книгата си 
с думите: „Павел живя цели две 
години в особена наемна къща 
и приемаше всички, които оти-

ваха при него, като проповядва-
ше царството Божие и учеше за 
Господа Иисуса Христа с пълно 
дързновение, безпрепятстве-
но”(28:30-31). В много от уче-
ните възниква въпроса, защо ев. 
Лука завършва книгата си с крат-
ко описание на двугодишния жи-
вот на ап. Павел в Рим.
          „Най-правилното обяснение 
на въпроса”, казва проф. Гяуров, 
„защо ев. Лука завършва книга-
та си Деяния на св. апостоли с 
кратко описание на двугодиш-
ната проповедническа дейност 
на ап. Павел в Рим през време на 
първите му римски окови, като 
се предположи, че той написал и 
завършил тази своя книга в края 
на тази двугодишна дейност на 
ап. Павел, и именно преди за-
почването на съдебния процес, 
след като ап. Павел е бил осво-
боден.”[23]Повечето от учените 
са на мнение, че ев. Лука е бил 
завършил своята книга преди 
смъртта на апостол Павел, иначе 
казват те, той не би се стърпял 
да не опише мъченичеството на 
апостола на езичниците, а имен-
но апостол Павел.
          Св. ев. Лука не е използ-
вал много източници за напис-
ването на своята книга, понеже 
самият той е бил очевидец на 
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някои събития, изложени в кни-
гата “Деяния на св.апостоли. На 
четири места той пише в първо 
лице множествено число. Тези 
места са известни под името 
“ние разкази”. При изложението 
на събитията, на които той  не е 
присъствал, е черпил от апосто-
лите, служителите и очевидци-
те на словото”[24]. Интересен 
обаче остава въпросът с така 
наречените „ние разкази” съдър-
жащи се само на четири места в 
книгата, а именно в 16, 20, 21, и 
27 глави. В запазения латински 
текст на кн. Деяния апостолски, 
който се съдържа в кодекс Dи в 
други текстове (ръкописи), този 
тип разказ („ние разкази”) се 
среща и по-нагоре в книгата – в 
11:28. „В началото на този стих, 
стоят думите: „имаше обаче го-
ляма радост; но, когато ние се 
събрахме (συνεστραμμενων δε 
ημων)”…”[25]. Относно този 
текст мнението на учените не е 
единно някои смятат че горепо-
сочените думи са стояли в пър-
воначалния текст на книгата, но 
според други тези думи не са 
стояли в първоначалния тест.
          Относно времето на на-
писването на книгата според 
Тюбингенската школа (XIX) 
книгата е написана в II в. сл. Хр. 

За основание им служи това, че 
в книгата е показана една иде-
ализирана представа за живота 
на ранната Църква, а също така 
се наблюдава и постигнатото съ-
гласие между юдеохристияни-
те и християните езичници[26].  
Главният представител на тази 
школа Фердинанд Бауер смята, 
че в първите години от същест-
вуването на Църквата Христова, 
отношенията между юдеохрис-
тияните, водени от Петър и ези-
кохристияните,  ръководени от 
Павел били обтегнати. От този 
факт Бауер достига до заключе-
нието, че книгите на Новия за-
вет, които отразяват тази борба 
и тези отношения, могат да се 
считат за автентични, книги от 
времето на апостолите.

          VI. Време на написването

     За самото време  на написване-
то също няма едно общо мнение, 
много от учените се различават 
в своите твърдения. Йонис Ка-
равидопулус споделя, че  някой 
от учените определят времето на 
написването на книгата между 
80-90 г. сл. Хр. Други между 70-
80 г. сл. Хр., а трети определят 
времето между 63-70 години[27]. 
За място на написването също се 

Светодавец брой 10/2021 Библеистика

33



спори, според някои това е Рим 
за други Ефес, а за трети Гърция, 
а някои дори казват, че е невъз-
можно да бъде открито точното 
местоположение на написването 
на книгата[28].
    
     VII. Място на написването

     Проблемът около мястото 
на написването на книгата „се 
поставя обикновено в зависи-
мост от разрешението на въпро-
са относно времето на тяхното 
написване”. Много от учените, 
които поставят въпроса във вре-
мето след смъртта на ап. Павел 
или дори след разрушаването на 
Йерусалим стигат до заключе-
нието, че не би било възможно 
определянето на място на напис-
ването. Други обаче[29]твърдят, 
че книгата е била написана в 
Рим. Според тях книгата е напи-
сана по-рано, към края на първи-
те римски окови на ап. Павел, а 
именно около края на 63 или на-
чалото на 64 година. Това си мне-
ние учените подкрепят с цитати 
от самата творба на ев. Лука, на-
пример в 28:16 се казва: „Когато 
дойдохме в Рим, стотникът пре-
даде затворниците на воеводата, 
а на Павел позволиха да живее 
отделно с един войник, който го 

пазеше.” Професор Глубоковски 
доказва, че книга „Деяния на Св. 
Апостоли” са били написани в 
гр. Рим. Той обръща внимание 
върху две редакции, които са 
правени на текста от книгата. 
Първата редакция е текстът, кой-
то е възприет на всякъде, а вто-
рата такава, се съдържа в кодекс 
D; текстът също е запазен и в ня-
кой минускулни и древнолатин-
ски ръкописи. Пъвата редакция 
е направена в Рим, заради което 
се нарича още и editionRomana 
или „Римска редакция”, а вто-
рата подобна редакция е напра-
вена в гр. Антиохия, за това се 
нарича и editionAntiochena, или 
казано на български „Антиохий-
ска редакция”[30]. Според проф. 
Глубоковски в книгата не само 
се говори за апостол Павел ами 
той е и  нейн така да го наречем – 
редактор. „Ап. Павел прегледал 
този текст”, казва Глубоковски, 
„и намерил, че ще трябва да се 
направят в него някой поправки 
и допълнения. Такива поправ-
ки и допълнения еванг. Лука 
направил по-късно в гр. Антио-
хия.”[31]
          „Чист и правилен”, така 
професор Гяуров определя ези-
ка, на който е написана не само 
книга „Деяния апостолски”, но и 
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целият  Нов Завет. И в двете кни-
ги написани от ев. Лука, учените, 
които са ги изследвали  откриват 
един и същ стил на писане, едно 
и също изразяване и изложение. 
Според учените (които тук са на-
пълно единодушни) двете твор-
би  – „Евангелие според Лука” и 
„Деяния апостолски” са написа-
ни от една ръка, излезли са изпод 
едно перо, това на ап. и ев. Лука.
          Прологът към евангелие-
то на Лука се отнася не само към 
това евангелие, но и към втората 
книга на ев. Лука – деяния апос-
толски. В този свой пролог ев. 
Лука ясно изтъква повода, пора-
ди който той се заел с написване-
то на своето евангелие: „Понеже 
мнозина предприеха да съчинят 
разказ за напълно известните 
между нас събития, както ни ги 
предадоха ония, които от самото 
начало бяха очевидци и служи-
тели на словото – то намерих за 
добре и аз, след като грижливо 
проучих всичко от начало, на-
ред да ти опиша, достопочтени 
Теофиле, за да узнаеш твърдата 
основа на онова учение, на кое-
то си се учил.”(Лук. 1:1-4) Спо-
ред повечето от учените св. Лука 
взима пример от написаното до 
този момент евангелия, а именно 
от Св. Матей и св. Марк, някой 

предполагат, че по времето на 
Св. Лука са се появили и много 
лъжливи евангелия, които били 
разпространявани сред христи-
яните, та за да противостои на 
тези лъжливи писания св. Лука 
написва свое евангелие, адреси-
рано до неговият близък (Тео-
фил). Явно е обаче, че за втората 
книга, която написал св. Лука, 
не  е черпил  идеи от никъде, по 
една проста причина, никой но-
возаветен писател не бил напи-
сал книга, подобна на втората на 
св. Лука (Деяния апостолски).
           Знае се само, че ап. Павел, 
в накои свои послания, написани 
до времето  на появата на еван-
гелието от Лука, излага много 
накратко някои събития, стана-
ли след възнесението на Иисуса 
Христа[32].
          Накои от учените зани-
маващи се с книга „Деяния 
апостолски” изказват мнението, 
че тази книга е била написана 
с цел защита на вярата, да бъде 
защитено християнството пред 
римските власти от нападките 
на юдейството и да се подпомог-
не ап. Павел при защитата му в 
съда през време на първите му 
римски окови. Други са на мне-
ние, че книгата е написана  един-
ствено и само за християните, 
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и по-специално към достопоч-
тения Теофил. Много учени от-
хвърлят тезата, че книга „Деяния 
апостолски” е била написана с 
апологетична цел.
          „Значенимостта  на тази 
книга е трудно да бъде оцене-
на. Книга „Деяния апостолски” 
разказва историята на пропо-
вядването, разпространението 
на християнската проповед от 
Йерусалим до Рим и показва 
как Св. Дух вдъхновил апосто-
лите, които коренно променили 
историята на света. Показана е 
също и най-ранната Църква ней-
ният живот и мисионерски под-
виг…”[33], казва Йоанис Кара-
видопулус.
          За християните преди две 
хиляди години и за християните 
днес, книгата на Св. Лука има 
еднакво значение, а именно ве-
рен източник, от който може все-
ки да черпи сведения за живота 
и дейността на спасителното 
Христово учение. Голямото зна-
чение на тази книга е изтъкнато 
и от великият учител на Църква-
та Св. Йоан Златоуст, той казва: 
„Тази книга може да ни прине-
се полза не по-малко от самото 
Евангелие: с такова любомъдрие 
е тя изпълнена, с такава чистота 
на догматите и с такова изобилие 

на чудеса, извършени особено от 
Св. Дух! Тук може да се види 
изпълнението на пророчества-
та, които Христос възвестява в 
Евангелията, истината сияеща в 
самите събития… Могат тук да 
се намерят и догмати, които, ако 
не беше тази книга, нямаше да 
бъдат никому така добре извест-
ни…”[34]
 
         Автор: Ангел Карадаков
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Духовното старчество

1. Въведение

 Днес, когато говорим за понятието духовен отец, в повечето 
случаи имаме предвид свещеник, който е изповедник. Но в църков-
ното Предание значението на духовното старчество е много по-ши-
роко понятие.
 Само Бог е Отец [1]. Христос, Синът Божий, се прояви също 
като наш отец, разкривайки любовта на Отца към света. На Възнесе-
ние Христовото отчество се проявява още по-ясно. Неговите учени-
ци предчувстват своето духовно осиротяване и биват обзети от не-
описуема болка. Господ обаче не ги оставя осиротели. Той изпраща 
Св. Дух, Който ги наставлява на „цялата истина“ [2]. 

2. Духовното старчество

 Нека обърнем внимание на по-дълбокото значение на духов-
ното старчество в библейското и църковното Предание. Св. ап. Па-
вел пише: „Защото, ако имате и десетки хиляди наставници в Хри-
ста, много бащи нямате, понеже аз ви родих в Иисуса Христа чрез 
Евангелието“ [4]. На друго място отбелязва: „Чеда мои, за които съм 
пак в родилни болки, докле се изобрази във вас Христос“ [5]. Св. 
ап. Павел роди      чеда чрез Евангелието и изпита болки, докато не 
видял Христос изобразен в човешкото същество. 
 „Апостолските постановления“ (4 в. сл. Хр.) определят, че 
Бог дава божествено осиновение чрез епископите. Ето защо ние 
като духовни деца трябва да ги „обичаме като наши благодетели и 
ходатаи пред Бога, които са ни възродили чрез вода (кръщение) и 
ни напояват с пълнотата на Св. Дух (ръкоположение), които са ни  
хранели със словото като с мляко, подхранвали са ни с учение (про-
повед), потвърдили са чрез своите лични увещания (лични поуче-
ния), преподават спасителното Тяло и драгоценната Кръв Христови; 
избавят ни от греховете (покаяние и изповед), направиха ни съ-учас-
тници на светата и свещена Евхаристия (причастие)“ [6].
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 Откриваме подобен възглед и в текстовете на св. Игнатий Бо-
гоносец. И апостолските текстове, и тези след тях, придават ексли-
сиологичен характер на духовното старчество. Епископът е „образ 
на Отца“ [7]. Той не е отговорен само за „развръзването и освобож-
даването“ на греховете, но той възражда чрез кръщението; храни ду-
ховно чрез своето поучаване и увещание и приканва към тайнството 
Евхаристия. В онези времена покаянието се е случвало, в по-голяма-
та си част, преди приемането на св. Кръщение. 
 Когато монашеството започва да процъфтява, можем да ви-
дим и пропорционално развитие на духовното старчество. Думата 
„авва“, която произлиза от санскритски и изразява новата връзка 
между християните и Бога, се използва за определянето на термина 
„старец“, по-специално за подвижници и монаси, надарени с ха́ри-
зма (благодатен дар). В монашеската традиция „отецът“ е проник-
новен, прозорлив монах, научен от Бога, старец, авва. Някой, който 
чрез очистване е получил божествено просвещение и прославление. 
Това старчество не произлиза от някаква йерархична функция. То е 
харизматично и обикновено е лично качество на дадения отец. Дар-
бата, обаче се развива в Църквата. Не е нещо неестествено еписко-
пите да се обръщат към такива монаси, за да поискат тяхната ду-
ховна помощ и съвет [8]. Същото важи и за жените, които са били 
духовни майки в пустинята, отличаващи се с духовните си дарби. Те 
помагали на другите да водят живот в Христос и били известни като 
„амма“. 
 През 4 в. сл. Хр. имало хора, които смятали, че епископът и 
свещеникът са равни по отношение на духовното старчество. В от-
говор на това и осъждайки тази заблуда, Епифаний Кипърски пише, 
че „рангът“ на епископа е „първороден на отците“. Епископът е пос-
ветен, „защото той ражда (за духовен живот) в Църквата“, от друга 
страна, поръчението за свещениците, тъй като те не могат да про-
извеждат отци, е „да раждат (за духовен живот)  чеда за Църквата 
чрез обновяване в купела“[9]. С други думи, свещениците кръщават 
християните и ги правят Божии чеда. При изключителни обстоятел-
ства, както например през времето на гонението при Даций, еписко-
пите въвели институцията на „покаяние пред свещеник“ (за грехове, 

Светодавец брой 10/2021 Духовен живот

40



засягащи догматите, като отстъпването от вярата, което обикновено 
било отнасяно до епископа), макар това да отпаднало след това. 
 Св. Симеон Нови Богослов (956-1036) казва, че духовната 
власт за връзването и развръзването първо била дадена от апосто-
лите на архиереите. С течение на времето тази духовна власт се 
предавала от архиереите на свещениците, които се отличавали със 
своя свят живот, а след това на монасите. Има два важни фактора, 
които допринасят за предаването на тази власт на монасите: първо 
– бързото разпространение на християнството и увеличения брой на 
християните; и второ – упадъкът и разпуснатостта в духовния живот 
на архиереите и свещениците. Но според св. Симеон, същата болест 
поразила и монасите и те станали „монаси съвсем немонашества-
щи“ [10]. Острата критика от страна на св. Симеон Нови Богослов 
и неговите ученици не означава нападение или накърняване на ин-
ституционалното измерение на Църквата. Критиката му е била на-
сочена към възстановяването на монашеския живот и на живота на 
Църквата като цяло, както и за запазването на духовното старчество, 
като предадено от Св. Дух. 
 Тези позиции на св. Симеон Нови Богослов относно способ-
ността на монасите да упражняват служението на духовното настав-
ничество били силно критикувани, особено по отношение на „връз-
ването и развръзването“. Така, един век по-късно, Валсамон (Теодор 
Валсамон, Антиохийски патриарх и един от големите канонолози), 
направил ясно разграничение, от една страна, между монасите, кои-
то слушат разсъжденията и мислите (тези, които дават съвети) и, от 
друга страна, властта за „освобождаване от грехове“, която се дава 
от епископите само на определени упълномощени за това свещени-
ци [11]. Св. Симеон Солунски (1429 г.) е по-категоричен. „Служе-
нието на духовното наставничество не трябва да се предоставя на 
обикновени монаси, които не са ръкоположени. Това е така, защото 
(връзването и развръзването на грехове, бел. прев.) то е толкова све-
щено, че каноните определят, че това е служение на епископите, а 
не на свещеиците. Свещениците изпълняват това служение само по 
необходимост и когато епископът отсъства. Най-големите престъ-
пления: отричането от вярата, убийствата и престъпленията от стра-
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на на духовниците, трябва да бъдат отнасяни към епископа, както и 
всичко, което е извън компетенциите на изповедника. Всичко трябва 
да става със съгласието на епископа, защото покаянието попада в 
неговата собствена област“. Това става ясно от публикуваното уве-
щателно писмо [12]. 
 Въпреки това, номоканоните от времето на турското робство 
призовават епископите да издават разрешителни писма на монаси-
те, та те да изпълняват служението и на духовен отец. Св. Нико-
дим Светогорец не е съгласен с горното мнение. Позовавайки се 
на по-ранната църковна традиция, той пише: „Миряни и монаси не 
бива да изповядват, нито пък монахини, защото това противоречи 
на каноните“ [13]. Освен това „Наръчникът за изповед“ („Ексомо-
логитарий“) от св. Никодим Светогорец обръща изчерпателно вни-
мание на задачата на духовния отец по отношение на спазването и 
прилагането на свещените канони. Духовното старчество трябва да 
се предприема и упражнява само от онези, които имат аскетически 
трудове и подвизи. Това е строгото поръчение на Църквата. В също-
то време обаче, тъй като той разбира потребностите и недостатъците 
на своята епоха, св. Никодим препоръчва на епископите (при нужда 
от духовни наставници, бел. прев.) поне да определят най-опитните 
и възрастни свещеници за изповедници и „тях да правят духовни 
старци, тъй като поради своята възраст те са по-опитни в знанието 
и са опитомили своите страсти“ [14].  Той не изключва по-младите 
свещеници, ако са добродетелни и имат разсъдителността на духо-
вен старец. Той дори е на мнение, че „освен безбрачни и неженени 
йеромонаси, онези, които са в брак, и които са достойни“, трябва да 
станат духовни старци [15].

Автор: проф. протопрезвитер Василий Калиакманис

Превод: Ангел Карадаков 

Източник: pemptousia.com
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Ibid, p. 13.
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Нашите първи 
владици

Тома Васильов



 Като изгуби независимостта си в края на XIV век, Български-
ят народ попадна под двойно робство: турско-политическо и гръц-
ко-духовно. Последното беше следствие от първото. И едното и дру-
гото бяха тежки и се крепяха взаимно. През течение на четири века 
народът залудо се опитва на няколко пъти да смъкне чуждото иго, 
до гдето най-после се убеди, че пътят към освобождението трябва да 
бъде обратен към заробването т.е. преди да се освободи тялото, тряб-
ва да се освободи духът. И затова към средата на XIX век се захвана 
усилена борба за премахване на гръцкото духовно робство. Тая бор-
ба, водена от родолюбиви, умни и главно смели борци, духовници 
и миряни, се завърши успешно. В 1870 г. Турското правителство се 
принуди, макар и неохотно, да възстанови с царски ферман Българ-
ската църква, унищожена от него преди четири века и половина. На 
българския народ се даде право да има самостоятелна (автокефална) 
църква, и сам да си я нарежда и управлява. Един народен събор, 
свикан в Цариград, изработи устава за уредбата и управлението на 
църквата. Според тоя устав, начело на централното църковно упра-
вление стои екзарх, подпомогнат от синод и мирски съвет, а начело 
на духовните дела в епархиите - митрополит, със смесен съвет от 
духовници и миряни. 
 През втората половина на 1872 година, след като първият 
екзарх Антим, митрополит Видински, пристигна в Цариград и пое 
управлението на църквата, се започна изпращането на владици по 
епархиите, признати за български от царския ферман. В повечето от 
тия епархии гръцките владици бяха изгонени още преди десетина 
години, та доста новосъградени църкви стояха не осветени и енории 
- без свещеници. Ала бързото изпращане на владици беше нужно 
и по други съображения: да се захване прилагането на фермана, за 
да не би интригите и настояванията на Фенерската патриаршия и 
грамадното гръцко влияние да склонят колебливото турско прави-
телство да отнеме дадените на Българския народ правдини. 
 Във всяка епархия екзархията препоръчваше няколко канди-
дати, от които опълномощените от народа лица, наречени епархий-
ски избиратели, посочваха двама за владика, Светият Синод едного 
от тях прогладсяваше, обикновено получилия повече гласове, за мит-
рополит и го ръкополагаше. Кандидати за митрополити бяха както 
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владиците, които се отнемаха от Патриаршията и работеха за автоке-
фална Българска Църква, така и ония духовни лица (архимандрити, 
дякони, монаси), които имаха богословско образование и заемаха 
разни служби в екзархията, епархиите и манастирите. Наистина, 
техните стари исторически граници не отговаряха на съвременните 
нужди, но Народният събор временно ги остави неизменени. Той 
само сля няколко епархии, които бяха или много малки, или пък бяха 
повече населени от иноверно и инославно население. Така се сляха 
епархиите: Доростолска (Силистра) с Червенска (Русе), Варненска 
с Преславска (Шумен), Велешка със Струмишка и Сливенска с Ан-
хиалска, Месемврийска и Созополска. По тоя начин епархиите от 20 
станаха 14. 
 От старите владици Макариополският Иларион бе избран в 
Търново, Ловчанският Иларион - в Кюстендил, Пловдивският Па-
нарет - в Пловдив и Полянинският Партений - в Пирот (Нишавска 
епархия). Екзарх Антим, съгласно устава, си запази Видинска епар-
хия и, до гдето трая екзархуването му, я управляваше чрез намест-
ник. Иларион и Панарет, богослови от Атинския университет, пър-
вият родом от Елена, второтият - от Битоля, бяха видни дейци за 
извоюване на българската духовна независимост. Такъв беше, ако 
и в по-малък размер, и другият Иларион (Кюстендилски), родом от 
Еленските колиби, но специално богословско образование той ня-
маше. Партений и Антим, родом от Дебър и Лозенград, бяха учени 
богослови, свършили духовна академия в Русия. Няколко време те 
са били професори по славянски език в Халкинската богословска 
школа. Трима млади духовници, свършили същата школа, Симеон 
от Бургас, Григорий от Бесарабия и Доситей от Самоков. Бяха из-
брани и утвърдени след това за митрополити: в Ниш архимандрит 
виктор от Калофер, със слабо образование, дългогодишен духовник 
в Ниш и представител на Нишката епархия в Народния събор; в Со-
фия и Враца архимандритите Мелетий от Струмица и Аверкий от 
Сопот, свършили руска духовна академия и вече известни по някои 
свои книжовни работи; в Ловеч йеромонах Дионисий от Берковица, 
белгардски богослов; в Сливен овдовелият пловдивски свещеник 
поп Златан, преименуван Серафим, и във Велес йеромонах Дамас-
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кин, руски богослов. Следните години 1874-1875, подир като ста-
наха тъй наречените истилями (преброяване или допитване до на-
рода) и се видя, че повече от две трети на православното население 
в Скопската и Охридската епархия е българско, там се изпратиха за 
митрополити бившият Софийски владика Доротей от Копривщица 
и архимандрит Натанаил от Скопско, свършил руска духовна акаде-
мия и дългогодишен църковен и просветен деец. Истилями станаха 
и в Пелагонийската епархия (Битоля и Прилеп) и за митрополит там 
се избра Евстатий, руски богослов, но турското правителство не раз-
реши изпращането му. 
Това бяха първите народ-
ни архипастири, с които 
българският народ се снаб-
ди, след като няколко века 
беше принуден да търпи 
инородни владици, чиито 
език не разбираше. На-
истина, и през тоя дълъг 
период тук-там се явява-
ха владици от българско 
произхождение, но малци-
на от тях вървяха по пътя 
на Софроний Врачански. 
Болшинството не се раз-
личаваше от гърците: то 
служеше не на църквата, а 
на силните, работеше не за 
народа, а за себе си. За да 
завърша списъка на пър-
вите наши владици, трябва да спомена имената на двама епископи 
без епархии: Климент Браницки, в мире Васил Друмев, от Шумен, 
руски академик, известен писател, и Партений от Одринско, Йеру-
салимски богослов. Първият стана помощник на Русенския митро-
полит и негов заместник в Тулча, а вторият пое управлението на 
Видинската епархия, чиито кириарх, както се спомена по-горе, беше 

Български екзарх Антим I
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станал екзарх. И двамата след освобождението добиха най-важните 
епархии - Търновска и Софийска. 
 На новите владици предстоеше много работа. На тях бяха по-
верени не само църквата и духовните работи, но и училищата и про-
светата. Те бяха не само църковни князе, но и политически водачи 
на българския народ, негови представители, ходатаи и застъпници 
пред правителството и пред външния свят. Голямо умение, искрено 
родолюбие и такт се искаше от тях. всред един народ, чиято маса 
беше повече суеверна, отколкото истински религиозна, а интелиген-
цията му - индеферентна и даже отрицателна, да не кажа враждеб-
на, към верските работи; при едно правителство по вяра, народност 
и култура чуждо на тяхното паство, и най-сетне в дъприкоснове-
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ние с враждебно настро-
ено гръцко духовенство 
- новите владици имаше 
да преодоляват големи 
препятствия. За жалост, 
малцина от тях можа-
ха да надвият на всички 
мъчнотии и да излязат 
благополучно от борба-
та. Митрополит Иларион 
дойде в конфликт с тър-
новските граждани заради 
оная част от владичината, 
която екзархийският ус-
тав беще предназначил за 
гражданските училища, 
но която владиката дава-
ше за издръжката на осно-Ловчански митрополит Дионисий

ваната от него семинария. Митрополит Дионисий остро се спречка 
с ловчанските учители по уредба на училищата. Виктор, повлиян 
от загнездената там сръбска пропаганда, захвана да не изпълнява 
задълженията си и да не зачита екзархийското си началство, та ста-
на нужда да се пращат в Ниш по анкета митрополит Григорий и 
архимандрит Константин. Против Партений имаше негодувания от 
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пиротските граждани, а Врачанския митрополит Аверкий и Софий-
ския митрополит Мелетий бяха обвинени от турското правителство 
в противо-държавни деяния, та и тримата към 1876 година бяха от-
странени от епархиите си и повикани в Цариград. Също така, по 
искане на правителството, напуснаха епархиите си около това време 
или малко по-късно и отидоха в Цариград Охридският Натанаил, 
Велешкият Дамаскин и Скопският Кирил, който беше заместил по-
далия оставка Доротей. 
 Вън от това, и работите на централното църковно управление 
не вървяха гладко. Вселенската патриаршия правеше всичко каквото 
можеше, за да спъва правилния вървеж на новата Българска църква: 
интриги, клевети, обвинения, афоресване, схизма - всичко това се 
пусна в ход срещу екзархията. Високата порта, под натиск и влияние 
на гръцки среди, па и от страх пред усилване на находящия се в Им-
перията български елемент, тоже захвана да създава мъчнотии: не 
утвърждаваше устава за църковното управление, гласуван от Народ-
ния събор; на някои владици не даваше берати, на други не призна-
ваше традиционните права и привилегии, а трети дигаше от епар-
хиите; искаше да се промени облеклото на българското духовенство, 
за да се различава от онова на другите православни; свали почти 
силом екзарха Антима и го прати на заточение, заедно с висшите 
чиновници на екзархията. На това отгоре дойде и вътрешно несъг-
ласие. Трогателното единодушие, което народните дейци проявиха 
в борбата, изчезна. То беше захванало да се разлаща още в народния 
събор (1871 г.). Поддържниците на пожизнеността на екзарха, на-
чело с многозаслужилия на народаучен богослов и опитен държав-
ник Гаврил Кръстевич, като не успяха да прокарат своето мнение, 
захванаха да странят от делото народно. Появи се остра разпра, да 
се плаща ли на екзархийските съветници или не. Определената за 
издържане Църквата дажба, наречена владичина, колкото и да беше 
малка, не постъпваше редовно - след изгонване на гръцките владици 
народът се отучи да плаща владичина. 
 Въпреки всички тия неблагоприятни условия, всред които се 
намираха владиците, много от тях в късия период, що имаха на раз-
положение до освобождението (само три години - 1873, 4 и 5), про-
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явиха похвална енергия и изрършиха хубави работи в епархиите си. 
Да споменем само някои. Учредиха почти навсякъде тъй наречените 
епархийски, казалийски и нахийски смесени съвети, които имаше да 
се грижат за църкви, училища, благотворителност. Подигна се духът 
на народа, а престижът му пред властта и инородците порастна. Сви-
каха се училищни събори (Пловдив, Шумен, Ловеч), където се взеха 
важни решения за уредбата на училищата и въобще за повдигане 
просветата. Откри се богословско училище в Лесновския манастир. 
Назначиха се епархийски училищни инспектори (Кюстендил, Шу-
мен) за развиване училищата и откриване нови там, дето няма. През 
злополучната 1876 година (въстанието) всеки от владиците показаха 
значителна енергия в защита и покровителство на паството си, даже 
с риск за своя живот, какъвто бе случая със Сливенския Серафим 
при върлуване на башибозуците. Събитията настъпили през 1876, 
7 и 8 години (въстание и война) спряха мирната и плодотворна дей-
ност на първите наши владици, някои от които даже бяха в голяма 
опасност поради враждебното настроение на властите и местното 
турско население. 
 Освобождението на България, както се вижда от изложено-
то до тук, свари половината от българските епархии без титулярни 
архиереи. На постовете си бяха Врачанският митрополит Симеон, 
Русенският Григорий, Пловдивският Панарет, Сливенският Сера-
фим, Самоковският Доситей, Кюстендилският Иларион, Нишкият 
Виктор и Пиротският Евстатий. Последният беше заместил първия 
митрополит Партений, пачинал в Цариград. Също преди освобож-
дението починаха Търновският Иларион, Врачанският Аверкий, 
Ловчанският Дионисий, Велешкият Дамаскин и преждебившият 
Скопски Доротей. Търновската, Врачанската и Велешката епархии 
останаха без титулярни митрополити. В Ловеч беше избран архи-
мандрит Йосиф от Калофер, екзархийски протосингел, парижки 
равник, но той стоя в епархията си само десетина месеца, понеже 
беше избран за екзарх след свалянето на Антим (1877 г.), та замина 
за Цариград. Софийският мелетий, избягал от Цариград през 1877 
г., се върна в епархията си с освободителните войски, а Охридският 
Натанаил и Скопският Кирил не видяха вече епархиите си - турското 
правителство не разреши да се върнат там. Същата съдба постигна 
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Нишавския Евстатий, когато сърбите, след завземане на Пирот, от-
влякоха в Белград, от където той премина в България. Неговият съб-
рат и съсед Нишкия Виктор излезе по-честит: него сърбите оставиха 
в епархията, догдето умря. 
 От първите български владици е жив само дедо Симеон Вар-
ненско-Преславски митрополит, който през 1922 година, навърши 
50 години от своята ползотворна архиепископска дейност. Бог да 
продължи дните на мастития старец, за да види родната Църква из-
правена здраво на нозете си, победила всички свои врагове, вътреш-
ни и външни. 

Из книгата „Спомени за лица и събития през XIX-XX век“ от Тома 
Васильов.

Биография на Това Васильов

 Тома Васильов е роден на 12 октомври 1855 година в град Тетевен. 
Учи с първия прием на Априловската гимназия (Габрово) (1872 – 1876). 
След завършването на 6-и гимназиален клас прекъсва обучението си и за-
почва работа като учител в родния си град. През целия си живот усилено 
се самообразова. По време на Руско-турската война (1877 – 1878) е пре-
водач в части на Действуващата руска армия на Балканския полуостров. 
Околийски управител на Елена и Габрово (1880 – 1881). От следващата 
1881 г. преминава на работа в Министерството на вътрешните работи като 
подначалник и началник на отделение. Народен представител в I Велико 
народно събрание и XIV Обикновено народно събрание. Участва в рабо-
тата на множество комисии на министерството и Народното събрание. 
 Той е активен обществен деец и крупен дарител на обществените 
институции Българска академия на науките, Църквата „Свети Седмочис-
леници, Археологическия институт, читалища и др. Подпредседател на 
Дружество „Славянска беседа“. Член на „Червения кръст“ и Археологиче-
ското дружество. Сътрудничи н периодичния печат във в. „Зора“, „Мир“, 
„Пряпорец“, „Ден“ и др.; сп. „Юридически преглед“ и „Списание на Бъл-
гарското икономическо дружество“. Хроникьор на събитията от онова 
време. Автор на „Спомени за лица и събития през XIX и XX в.“, С., 1934; 
„Живот в спомени“, С., 1938 и „Моят дневник“, С., 1994.
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 Ганчо Велев - църковен 
историк от голяма 

величина

Интервю с доц. Павел Павлов

На 23 септември се изпълниха 100 години от рождението на ви-
дния бъгарски богослов и преподавател по Църковна история в 
Софийската и Пловдивската духовни семинарии г-н Ганчо Ве-
лев.  Предлагаме интервю на Кирил Георгиев с доц. д-р Павел 
Павлов от Богословския факултет на СУ “Св. Климент Охрид-
ски” за живота и делото на видния многогодишен преподавател.  
 
 - През тази година се навършват 100 години от рождение-
то на г-н Ганчо Велев, дългогодишен учител по Църковна исто-
рия в Софийската и Пловдивската духовни семинарии. Какъв е 
животът на Ганчо Велев?
 
 - За приснопаметния г-н Ганчо Велев наистина може да се 
говори дълго. Ако трябва съвсем накратко да се спрем на негови-
те, по-скоро биографични бележки, отколкото подробна биогра-
фия, трябва да кажем, че той се ражда на 23 септември 1921 г. в 
Пловдив, в едно православно-християнско семейство. Неговият 
баща е от Пловдив, кожухар по професия, а неговата майка е от 
гр. Прилеп в Македония. Първите години от своя живот той жи-
вее буквално в една своеобразна идилия на многовековния Пло-
вдив. Там завършва началното си и прогимназиално образование. 
 Много интересни неща пише той в своята автобиография, в 
Книгата с автобиографичните бележки на учителите в Пловдивската 
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Снимка: Личен архив на Ганчо Велев



духовна семинария. Там той споделя, че още от малък всяка неделя по-
сещава богослуженията в неговата енорийска църква “Св. Марина”, 
където прислужва в олтара и именно там се заражда в него желание-
то да учи в Семинарията. Записва се и завършва, като стипендиант на 
Св. Синод, Пловдивската духовна семинария с желанието след това 
да продължи в Богословския факултет. През 1941 г. обаче се проме-
ня законът за военната служба и се променя редът, по който тя тряб-
ва да се отбие, а именно преди започването на висше образование.  
 Ганчо Велев отбива военната си служба в Пловдив, като 
успява във времето между 1941-1943 г. да участва в богослу-
жебния живот еженеделно като диригент на малък хор в хра-
ма “Св. Неделя”. След отбиването на военната си служба ведна-
га е приет в Богословския факултет на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“, отнова като пълен стипендиант на Св. 
Синод. Лекциите започват през есента на 1943 г., но са прекъс-
нати заради тежките бомбардировки над София, а след това е 
мобилизиран отново и участва в последния етап от Втората све-
товна война, на македонския фронт. Връща се в столицата в края 
на 1944 г. и отново продължава своето богословско образование.  
 Успешно завършва Богословския факултет през 1947 г. и вед-
нага бива назначен за учител в Пловдивската духовна семинария, 
която по онова време се помещава в Бачковския манастир. Така за-
почва и неговото учителско поприще, но за да специализира и да 
бъде по-полезен на своите ученици завършва и второ висше обра-
зование – История в Софийския университет. След преместването 
и събирането на двете семинарии в една, на гара Черепиш, той е 
дългогодишен учител в Софийската духовна семинария, където и 
живее повече от 10 години През 1967 г. се венчава за неговата съ-
пруга Йорданка и се премества в гр. София на ул. “Иван-Асен II”. 
 До 1984 г. г-н Ганчо Велев бе учител в Софийската ду-
ховна семинария, гара Черепиш, но заради различни заболява-
ния той прекъсна своето учителство – беше му трудно да пъ-
тува, бяха доста трудни условията. Казвам бяха, защото това 
е времето, в което и аз бях ученик в Семинарията, и си спомням 
неговото прощаване с колегите и учениците в началото на ля-
тото на 1984 г. Освен учител той е и църковен певец в храм “Св. 
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София”. След промените, когато Семинарията се завърна в гр. 
София, той отново възобнови своята учителска работа в нея.   
 Той беше учител там до 1996 г., когато заради тежко заболява-
не от пневмония бе принуден на напусне своето учителство. Аз имах 
невероятна чест да продължа в неговите часове и да завърша година-
та като негов заместник. Той почина през 1998 г. през месец август. 
 
 - Разкажете ни повече за неговото учителстване. Какъв 
учител бе той?
 
 - Моите лични впечатления от неговото преподаване са от 
началото на 80-те години, когато бе наш учител в Софийската ду-
ховна семинария. По онова време той вече беше превалил своите 
60 г. – от една страна улегнал, много взискателен към себе си чо-
век, много спретнат и същевременно с младежки ентусиазъм учи-
тел, който не позволява на рутината да убие духа на професията.   
 За всички семинаристи остават паметни първите часове при 
г-н Велев. Той винаги въвеждаше новите ученици и разказваше за 
това какво представлява Семинарията, на какво предание и наслед-
ство стъпва, какви дисциплини се изучават, каква е историята на 
Семинарията и т.н. Той говореше много пленително и много задъл-
бочено, до такава степен, че ние не усещахме как минава времето. 
Неговите часове бяха изключително дълги, защото идваше пет ми-
нути преди да удари звънеца за начало на часа, подготвяше всичко 
по най-перфектният начин – дъската, картите, с които си служеше за 
илюстрация на часовете. Удареше ли звънецът се започваше с едно 
невероятно препускане. Той говореше много равномерно с идеята, 
че всички неща, които ни казваше ние ще успеем да запишем. Оп-
итваше се да изяснява всяка тема до безвъпросна яснота. Беше из-
ключителен, особено при въпросите, които му задавахме в между-
часието или след учебните занятия. Обръщаше внимание на всеки 
един ученик и много задълбочено обясняваше по всяка една тема.  
 Често биваха задавани въпроси доста отдалечени от темата 
на църковната история и той пак отделяше много време, за да обърне 
внимание на този, който е задал въпроса. Това понякога продължа-
ваше с часове. Неговата ерудиция на църковен историк бе изклю-
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чителна рядкост, особено за 80-те години, когато темите свъзрзани 
с Християството, с Църквата, с богословието или пък конкретно с 
църковната история не бяха от най-популярните. За нас бе невероят-
но богатство той да бъде наш учител. При това той преподаваше не 
само чисто исторически дисциплини, но и църковно-исторически, 
също така и География, та дори и Благонравие в часовете на класния.  
 Георграфията може би бе неговата втора любов. Паметни ос-
тават за випуските, на които той е класен ръководител, екскурзиите, 
които той провеждаше всяка година. Днес все още има негови уче-
ници и те са свидетели за неговата ерудиция, но това, което тряб-
ва да подчертаем е неговата посветеност на учителското поприще. 
Поне в моя живот не съм виждал друг толкова ангажиран с работата 
си учител, който до такава степен се беше посветил, че сякаш не 
живееше извън своята преподавателска дейност и извън църковна-
та история. У него имаше невероятно желание да преподаде всич-
ко, което знае, и твърдо вярваше, че ние ще го научим до послед-
ния детайл. Но това бе невъзможно за условията на Семинарията 
и изобщо за едни младежи на по петнадесет-шестнадесет години.  
 
 - Като църковен историк какъв беше г-н Ганчо Велев? 
 
 - Като изследовател на Църковната история и като като разказвач 
на Историята той беше невероятен. Той можеше да разказва като сви-
детел за всяко едно събитие, което много запленяваше слушателите, 
но и като изследовател той имаше много широк периметър. От всич-
ки области на Църковната история, може би областта на Българската 
църковна история е най-важният център на неговите изследвания.  
 На проблематиката, свързана с българската църковна история, 
той посвещава много изследвания свързани с различни личности – 
български светци, на св. цар Борис и покръстването той посвещава 
най-голямата си публикувана студия. Освен това г-н Велев изследва и 
много теми свързани с Българското възраждане и Българската екзар-
хия. Това, което особено впечатлява е неговият усет за изграждане на 
църковно-историческо знание. Той винаги обръщаше голямо внима-
ние на методологията на преподаването на църковната история, там 
където се допира богословието с историята. Това бяха паметни неща.  
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 Г-н Велев преподаваше усилено и подробно всички дялове 
на Църковната история, но за жалост публикува твърде малко неща. 
За това са на лице доста причини. Първо той беше изключително 
скромен човек, което бе видно за всички. Друга причина е, че в оно-
ва време можеше твърде малко да се публикува. Въпреки това той 
подготвя, и това го виждаме в неговия архив, всяка една тема много 
детайлно, като по определени теми работи с десетилетия и събира 
огромен архив. С изключително задълбочено изследване на темите. 
Макар и посветил се на Църковната история, нито една тема от дру-
гите области не беше маловажна за него- и в гражданската история, 
в географията, в геологията, но най-вече в областта на богословието.  
 
Вечна и блажена да бъде паметта му!
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От къде идва нуждата 
да простиш 

Александра Карамихалева

 Според мен, има нещо, което е повече 
от умението да прощаваш. Нещо което го пре-
възхожда. Ако го постигнеш, отпада нуждата 
да прощаваш – способността да не натовар-
ваш другия с очаквания.
 Като се замисля, точно така възниква 
нуждата да простиш - когато очакваш някой 

да отговаря на твоите очаквания за това какъв трябва да бъде и как 
трябва да постъпва, а той не го прави и ти се огорчаваш и трябва да 
му простиш, за да се възстановят отношенията ви. 
 Очакваш някой да постъпи по определен начин, а той по-
стъпва другояче и ти си разочарован от постъпката му и възниква 
нуждата да превъзмогнеш огорчението си и да му простиш. Или 
очакваш някой да е: добър, внимателен, отзивчив, честен, щедър, 
всеотдаен, последователен... (списъкът е огромен) и то по начин по 
който ти разбираш тези понятия, но този някой не е на висотата на 
твоите очаквания и ти, разбира се, си възмутен, потресен, огорчен, 
разочарован и трябва да проявиш велико великодушие, за да прос-
тиш несъвършенството му. Не че ти самият си идеален. 
 Или Бог не устройва живота ти според твоите очаквания, не 
ти дава каквото считаш, че заслужаваш или пък дава на друг какво-
то ти считаш, че другият не заслужава... Изобщо, Бог не устройва 
света съобразно с твоето разбиране за разумно и справедливо и ти 
си огорчен, гневен, разочарован, изпълнен със завист и възмущение. 
Но насилваш себе си и проявяваш велико великодушие и прощаваш 
тези нередности и несправедливости.
 Абсурдно е. Защото ние просто нямаме абсолютно никакво 
право да натоварваме другите с нашите очаквания и претенции. Ни-
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кой с нищо не ни е длъжен. Включително и близките ни за които сме 
направили наистина много саможертви. Каквото и да правим за тях, 
го правим от любов, в чиято природа е да не дири своето, на нищо 
да не се надява, нищо да не очаква в замяна, защото е безусловна; 
защото не е редно да изтъргуваме добрите си дела за благодарност, 
вярност, ответни услуги или добро отношение.
 Когато отдадем на другия свободата да постъпва според 
своето разбиране и възможности, а не според нашето, и свободата 
да бъде какъвто е с цялото му несъвършенство, няма да има какво да 
му прощаваме. Свобода, която, впрочем, Бог дава на всеки от нас.
 Забелязала съм, че възниква нуждата да прощавам, когато не 
съм на висотата на това разбиране. Когато не съм на висотата на 
която трябва да бъда. Мисля, че няма да е пресилено, ако кажа, че 
аз съм виновна в небогоподобност. Аз съм тази, която трябва да се 
поправи.

Светоотеческа мисъл за прошката

Св. Исидор

Доброто записвай на каменни плочи, а обидата - на 
водата.

Св. Димитрий Ростовски

Бог прощава само на тия, които сами не си прощават.

Св. Николай Велимирович Сръбски

Не записвай греховете на съседа: ако ги запишеш, по-
ловината лежат върху тебе; ако ги забравиш, и Господ 

ще предаде на забвение твоите съгрешения.
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Учтивият поп
 Филип бе от тези хора, които и на мравката път правят, но на 
него все нещо или някой му препречваше пътя. Баща му бе починал 
от рак два месеца преди той да се роди. Майка му не се ожени втори 
път. Изгледа го сама и възпита добре. Винаги да казва „моля” и „бла-
годаря”, дори когато го обиждат и нараняват. Да отстъпва пред дру-
гите, даже когато си мисли, че той е правият. Когато завърши гим-
назия и се чудеше по кой път да поеме, майка му разгърна пред него 
сборник с изискванията и условията за прием във висшите учебни 
заведения в страната и му посочи: „Мисля, че там ще се чувстваш 
добре!” Бе отворила сборника на страницата, където пишеше какво 
се изучава в Богословския факултет на Софийския университет. Фи-
лип послуша майка си и не съжали. Е, не срещна, както очакваше, 
ангели, сред своите състуденти и преподаватели, но все пак атмос-
ферата бе по-различна от тази в другите факултети и университети, 
както се убеди и по-късно, когато записа правния факултет.
 Там се запозна и с бъдещата си съпруга – миловидно момиче 
и добра домакиня. След като се ожениха той известно време работи 

Снимка: pixabay.com
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в една адвокатска кантора, но все го влечеше към Църквата и всяка 
свободна минута тичаше към близкия храм и по благоволението на 
предстоятеля  стоеше в олтара, и със служебник в ръка следеше как 
протича службата. 
 Прошенията и възгласите от ектениите, както и песнопения-
та, изпълнявани от клиросните певци, се наслагваха в съзнанието му 
и по-късно, когато бе ръкоположен за свещеник и караше стажа си, 
му беше някак си по-лесно. 
 Въдвориха го в една селска енория близо до столицата. Се-
ляните му се присмиваха, че почти на всяко второ изречение казва: 
„ако обичате”, „моля” и „благодаря” и го наричаха помежду си „уч-
тивия поп”. Отец Филип не се щадеше, сам отстрани повредите по 
покрива на храма, направи алпинариум, постави люлки за децата 
в двора на църквата. Навярно „учтивият поп” щеше да пребъдва в 
това село до „старчески седини”, ако на храмовия празник не беше 
дошъл да служи викарният епископ. Той хареса служението и про-
поведта на младия свещеник. След литургията, на празничната тра-
пеза, се заприказваха.
 Епископът, също като отец Филип, бе останал сирак и бе от-
гледан от сестрите на манастира, който се намираше близо до род-
ното му място. Може би и затова бе поел опека над децата, които 
растяха в домове без родители, и се опитваше по някакъв начин да 
облекчи съдбата им. След време, когато предстоятелят на един от 
столичните храмове поиска да му изпратят нов свещеник, епископът 
се сети за отец Филип. Хората, идващи в този храм, бързо харесаха 
благообразния и любезен свещеник. Той ги приемаше с отворени 
обятия, изслушваше ги, утешаваше ги, вдъхваше им надежда. Из-
бягваше да ги наставлява и назидава или пък да ги укорява за грехо-
вете им. Говореше им, че Бог е любов, а не строг съдия, че колкото 
и да падат, винаги имат възможност да се изправят. Предстоятелят 
също го посрещна радушно и подкрепяше неговите инициативи – 
четене на акатисти, изнасяне на беседи и др. Няколко години по-къс-
но радушният предстоятел внезапно почина и на негово място бе 
назначен друг – затворен, необщителен, който и така не намери общ 
език както с миряните, така и с другите свещеници в храма. Хората 
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рядко го търсеха, за разлика от отец Филип и, може би, заради това, 
по негово настояване пред новия викарен епископ, последният бе 
преместен в друг по-малък, наскоро построен храм, около който те-
първа се образуваше енория.
 Най-много му липсваше общението с хората. Храмът, дали 
защото беще неотдавна построен, дали защото жителите на кварта-
ла никога преди това не бяха имали в квартала си църква, бе общо 
взето слабо посещаван, като изключим просяците, които в неделя 
и особено на голям празник опасваха сякаш някакъв кордон около 
него.
 Отец Филип беше свикнал от предишните си служения да 
стои по цял ден в храма, независимо дали имаше записана някаква 
треба или не. Той седеше на пейка в двора на малката църква, защо-
то нямаше помещение предвидено за канцелария на свещениците и 
посрещаше всеки намерил пътя към храма с добре дошъл, заговаря-
ше хората, успяваше по някакъв начин да ги предразположи да спо-
делят своите болки, страхове и терзания, четеше молитви на тези, 
които пожелаеха това или просто изслушваше останалите, опитваше 
се да им вдъхне вяра, че Бог промисля за всички, дори и за тези, кои-
то странят от Него и не търсят Неговия покров и защита.
 Хората от квартала, пък и преминаващи през него, свикнаха в 
малката новопостроена църква да има постоянно свещеник и започ-
наха да идват по-често в храма и повечето пъти търсеха отец Филип, 
дори и когато той не беше дежурен. Разбрал за това и поучен от 
печалния си опит, той се почувства сякаш виновен и се опита някак 
си да се оправдае пред предстоятеля на храма – възрастен свещеник, 
отдал целия си съзнателен живот в служение на Църквата. 
  – Не се безпокой, отец Филипе! – успокои го старият све-
щеник. И аз, като бях по-млад, стоях по цял ден в църквата, където 
служех по-рано, но сега, както казва Псалмопевецът, „няма здраво 
място в плътта ми” и немошите ми не позволяват това. Важно е да 
приучим хората да идват в храма и да търсят Божията закрила и под-
крепа, а дали чрез теб или чрез мен ще стигнат до Бога няма никакво 
значение.

Янчо Михайлов

Светодавец брой 10/2021 Разкази

62



Гранички манастир 
“Св. Лука”



 Граничкият манастир „Свети Лука“ се намира на 
около 7 км южно от гр. Кюстендил и на около 4 км югоза-
падно от село Граница, община Кюстендил. Разположен 
е в северното подножие на Осоговска планина, в мест-
ността “Пустия манастир”.
 Предполага се че манастирът е основан през X век, 
което се подкрепя от названието на местността в коя-
то е построен. На същото място са разкрити основи на 
по-ранни сгради, а в близост се намира средновековната 
крепост “Граница”. Освен това в градината на мана-
стира са открити две колективни находки: няколкосто-
тин сребърни венециански монети от ХІV век и билонови 
монети на византийските императори Алекси І Комнин 
(1081 - 1118), Мануил І Комнин (1143 - 1180), Андроник І 
Комнин (1183-1185) и Исак ІІ Ангел (1185 - 1195). Обител-
та е многократно разрушавана от турците. Последното 
й възобновшване е през ХХ в. (1948 г.).
 Манастирът “Св. Лука” представлява комплекс 
от еднокорабна, едноапсидна и безкуполна черква, на за-
падната фасада на която е долепена камбанария и мана-
стирски жилищни сгради.
 Запазено е предание, че в манастира е пребивавал 
Св. Иван Рилски. В манастирския двор е построена чеш-
ма, посветена на тримата монаси Йоасаф, Давид и Тео-
фан, родом от с. Граница - възобновители на Рилския ма-
настир.
 Манастирът е обявен за паметник на културата. 
Понастоящем е постоянно действащ, женски. Храмови-
ят празник на манастира се празнува ежегодно на 18 ок-
томври.
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НЕ АЗ ЩЕ ЖИВЕЯ. ЩЕ ЖИВЕЕ 
“ДЕТЕТО ВАРТОЛОМЕЙ”

 За Михаил Нестеров не-
говата картина “Видението на де-
тето Вартоломей” била най-зна-
чимата през целия му живот. За 
тази картина са му благодарили 
Левитан и Суриков, Васнецов, 
Толстой и Горки. Нестеров я е 
нарисувал през 1890 година, ко-
гато бил само на двадесет и се-
дем години, но работил по нея 
почти до самата си смърт - уми-
ра през 1942 г. на осемдесет го-
дини. Правейки равносметка на 

целия свой творчески живот Ми-
хаил Василиевич нееднократно 
казвал: “На когото нищо не гово-
ри “Вартоломей”, на тогова не е 
нужен и целия Нестеров”.

Спрете да ругаете живота!

 С поразителна после-
дователност през целия си жи-
вот Нестеров е рисувал монаси, 
манастирския живот, скитове, 
схимници, смирени, с дълбо-
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ка печал невести Христови. Зад 
всичко това се вижда умислен 
човек, не твърде много вписан в 
суетния свят. В действителност 
той е бил далече от образа на 
кроткия отшелник: “Нестеров, 
който е измъчен от живота, е мно-
го сложна, мъчително сложна 
натура”, - пише известния руски 
изкуствовед, критик и художник 
Александър Бенуа за Нестеров. 
“Той е надарен със страстен тем-
перамент, неукротима воля и не-
удържими чувства”, - е написал 
биографът на Нестеров, писате-
ля философ, свещеник Сергей 
Дурилин. Тогава откъде и защо 
са тези образи?
 Отговорът на самия Нес-
теров: “В рисуването, в теми-
те на моите картини, в техните 
настроения, в пейзажите и об-
разите намирам “тих пристан”, 
където отдъхвам сам и може би 
давам отдих и на този, който го 
търси. Неспокойният човек иска 
да намери покой в своите карти-
ни, които толкова не приличат на 
самия него”.
 Става дума не за “тихия 
пристан” на еснафа, в който рано 
или късно угасват живите сили 
на душата. Както пише Борис 
Пастернак: “Животът - това е 
поругана приказка”. А Нестеров 
дълбае в сърцевината именно на 

“непоругания” живот, в тиши-
ната и мира на своите монаси 
и отшелници, които от опит са 
разбрали, колко хубаво, светло 
и безметежно се живее в Божия 
мир “във всяко благочестие и 
чистота”.
 Той щастливо е избегнал 
участта на Гогол, а също и на 
много други писатели и худож-
ници, хора искрено вярващи, но 
притежаващи трагичната дарба 
да създават само образи на мрака 
- образи на уродливия, карикату-
рен човек и на Русия. Дарбата на 
Нестеров се разкрива в съгласие 
с вътрешната му нагласа: “Като 
художник мене ме привличаха 
положителните типажи. Стру-
ваше ми се, че в нашата литера-
тура, в изкуството достатъчно 
са показани хора, които позорят 
себе си и своята родина.
 Картината “Отшелник” 
разкрива тази тема на “непо-
ругания живот”, тема на несте-
ровската Света Рус. Картината 
е показана на XVII изложба на 
передвижниците* през 1889 г.
 Всеки делови гражда-
нин сред това тихо езеро и гора 
до този омиротворен старец ще 
изглежда безмерно шумен и не-
спокоен. Нестеров е нарисувал 
отец Гордей, монах от Трои-
це-Сергиевата лавра като свой 
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отшелник. Той не е познавал 
лично този монах, просто забе-
лязал, че на службата в храма 
той винаги стоял сам, на едно и 
също място и очите и усмивката 
на стареца били детски, светли 
и ласкави. Михаил Василиевич 
обичал, както сам казвал “да пия 
от извора”, да рисува, опирайки 
се на видяното и преживяното. 
Това придавало достоверност и 
в добрия смисъл предпазвало от 
“безкрайното богатство” на фан-
тазията. От живите впечатления 
се ражда художественият образ: 
стареца-отшелник с молитвена 
броеница в ръце, облечен просто 
с цървули от лико и всичко това 
на него му стига и с всички е в 
хармония - със себе си и всяко 
стръкче трева. Изглежда, че той 
ласкаво ще каже на всеки нуж-
даещ се: “ Не скърби, чедо” - и 
суетният, измъчен човек именно 
него ще чуе и всичко, което се е 
объркало, ще се оправи. Случай-
но или не, но след канонизацията 
на преподобния Серафим Саров-
ски Нестеровския “Отшелник” 
става основа за една от неговите 
икони, дори пейзажът не е про-
менен, същата елхичка, същата 
калина. Колоритът на картината 
кафяво-сив, пейзажът е скици-
ран без излишни украшения, а 
всичко те трогва. Картината са 

я приели и харесали. Павел Ми-
хайлович Третяков я придобил 
за своята колекция. От този мо-
мент на татък Несторов е при-
знат художник. Между впрочем 
бащата на Нестеров, Василий 
Иванович предпочитал призна-
нието на Третяков пред всякакви 
официални награди.

Плач на руската граница

 Нестеров е роден в Уфа 
в среда на търговци. Целият му 
живот е дълбоко свързан със 
семейството му, бил е особено 
близък с майка си. Да и баща му 
съвсем не „по търговски“ е под-
хождал към работите на сина си. 
„Случвало се е да ми предложат 
поръчка за картина срещу добро 
заплащане. Пиша до Уфа: „Да 
приема или не?“ От вкъщи отго-
варят - не приемай. Всички пари 
не можеш да заработиш, ти тряб-
ва да рисуваш свои картини.“ (из 
разговор със С. Дурилин). В този 
съвет има ценностен ориентир, 
който Несторов ще следва през 
целия си живот: главното е това, 
което е художествено значимо, 
всичко суетно се отхвърля.
 Семейството му е дъл-
боко вярващо с патриархален 
начин на живот. От спомените 
на Нестеров се улавят отделни 

Светодавец брой 10/2021 Култура

70
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моменти от живота в Уфа: пре-
ди Рождество Христово в заедно 
с мразовития въздух нахълтваха 
коледари, пеейки с бодри гласове 
„Ангели с пастирите славят...“ и 
след като получеха своите пета-
чета, тичаха при съседите, а са-
мият Нестеров, вече известен ху-
дожник, правел със семейството 
си живи картини: пещера с ясли, 
като през деня поставяли фенер 
в сламата, който създавал илю-
зия за сияние от Младенеца Ии-
сус; домашните му изпълнявали 
главните роли в „картините“, а 
на прага изумени стояли покане-
ните съседски деца... И вечерта 
отиване с кънки на гости през 
цялата Уфа, когато „снежният 
прах облъхва лицето, шубата е в 
сняг, наоколо мразовита мъгла, и 
от нещо ти става тихо и тъжно“, 
а после самовар, разговори. Из-
веднъж безрезервно вярваш на 
Нестеров, когато четеш с какво 
нетърпение се връща у дома, в 
Русия, от задграничните си пъ-
тувания: „Радостно преминах 
руската граница. Ето руска ре-
кичка, ето църква. Всичко е свое, 
родно, мило. Сълзи напират в 
очите. Както винаги аз обичам 
нашата бедна, объркана и велика 
страна, нашата Родина!... пази я 
Господи!“
 От семейството, от устой-

чивостта на начин на живот в 
Уфа в него се е запазила зак-
васка за цял живот. Той винаги е 
странял от всичко чуждо по дух, 
по стремеж и в творчеството и в 
живота. Никога не е допускал в 
себе си и това, което сам нарича 
„смъртоносния бацил на руския 
интелигент“ - скептицизма.
 В края на XIX век е вече 
рядкост някой да намира опора 
в чистия позитивизъм (тоест в 
убеждението, че не съществува 
нищо свръхестествено, че и све-
тът, и човекът в пълнота се оп-
исват от обективните закони, че 
човешкото общество се разви-
ва към по-добро). На границата 
между вековете се усилват апо-
калиптичните предчувствия и 
очаквания, във въздуха се усеща 
мирис на трагедии. Александър 
Блок описва духовното състоя-
ние на това време: „Интелигент-
ните хора, които се спасяват в 
положителните основи на наука-
та, обществената дейност, изку-
ствата, са все по-малко... Търси 
се някакво друго, висше начало 
и ако го няма, то се заменя вся-
чески с бунт и буйство, като се 
започне от вулгарното „богобор-
чество“ на декадентите и се свър-
ши с незабелязваното и открове-
но самоунищожение на разврата, 
пиянството, самоубийството във 
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всички негови варианти“. Са-
мият Блок, по своето собствено 
признание, принадлежи на тази 
култура: „ако аз самият обичам 
естетиката на индивидуализма 
и отчаянието, накратко казано аз 
съм интелигент“, - пише той.
 Нестеров е далече и от 
декадентския упадък, безвери-
ето и от естетизацията на тази 
безсмислица и хаоса в изкуство-
то. Впрочем, в еднаква степен 
той е привлечен от простотата 
на много от темите на передвиж-
ниците - всичко унило, дребнаво 
или „злобата на деня“ не го при-
вличат: „Аз не обичах и не оби-
чам темите на „днешния ден“ 
- обществените теми, особено, 
отнасящи се до „политиката“. 
Изкуството има своя сфера на 
влияние върху човека. То по ня-
какъв начин е призвано да опази 
тази „душа“, да не допусне тя да 
се заплете в житейската скверно-
та. Изкуството е сродно с молит-
вата“.
 Възгледите му са по-ско-
ро близки на славянофилите, той 
високо цени на Н. Данилевски 
„Русия и Западът“, сред худож-
ниците дълго време е дружал 
с В. Васнецов, с когото заедно 
изографисвали Владимирската 
катедрала в Киев, бил приятел 
с професор Адриан Прахов, със 

Суриков, Левитан, като към него 
се е отнасял с голяма топлота. 
По-късно се сближава със Сер-
гей Дурилин, Павел Корин, но 
губи много по-ранни приятел-
ства.

Момента на чудото

 На ХVIII изложба на пе-
редвижниците през 1890 г. кар-
тината на Нестеров „Видението 
на момъка Вартоломей“ станала 
събитие, всички я обсъждали, 
макар че немалко от тях били 
критично настроени. Нестеров 
се заел с нелеката задача да изо-
брази върху платното момента 
на чудото, когато Небето е тол-
кова близко, така ясно влиза в 
живота на човека, да го покаже 
земно, реално и в същото време 
да изрази другия план на бити-
ето. И тук най-малкото неточно 
движение е голям риск да се сри-
не в „прелест“, в художествена 
грубост, която предизвиква не-
ловкост и боде в очите.
 Нестеров взима сюжета 
на картината от древното „Жи-
тие на преподобния Сергий“, на-
писано от неговия ученик Епи-
фаний Премъдри, който е бил до 
преподобния Сергий в послед-
ните години от живота му. Както 
свидетелства Епифаний, детето 
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Вартоломей, бъдещият препо-
добен Сергий, въпреки любовта 
му към четенето, трудно му се 
отдавало учението и той „скрит, 
често със сълзи на очи се молил 
на Бога: Господи! Дай ми разум 
да се науча, научи ме и вразу-
ми!“ Веднъж баща му го изпра-
тил да потърси изгубено жребче; 
и ето на полето под дъба, детето 
внезапно срещнало „светолепен 
и ангеловиден“ старец. Старе-
цът стоял и „усърдно се молел 
със сълзи“. Монахът заговорил 
момчето и го попитал „какво 
търси, какво иска“. Вартоломей 
отвърнал, че най-много от всич-
ко би искал да придобие разум в 
грамотността. Като се помолил, 
старецът извадил от „съкровищ-
ницата“ частица от просфора и я 
подал на детето с думите „Взе-
ми и изяж, така на тебе ще ти се 
даде знамение на благодатта Бо-
жия и разбиране на Светото Пи-
сание“. А когато момчето изяло 
просфората старецът му обещал 
„За учението, чедо, не скърби: от 
този ден Господ ти дарява уме-
ние да натрупаш много знания“. 
Така и станало.
 Известно е, че за модел 
на детето Вартоломей послужи-
ло едно момиче от село Комя-
кино, намиращо се недалече от 

Лаврата, където Нестеров рису-
вал етюди за картината. Болез-
нено бледо момиченце със син-
кави жилки по лицето и нервни 
ръце - точно това му трябвало. 
В целия облик на Вартоломей 
има някаква „изтънченост“ на 
плътта. В известен смисъл здра-
вата, дебела плът нищо не виж-
да освен материята. За образа 
на Вартоломей Нестеров търсел 
точно обратното. Този детето ще 
види тайнствен и свят старец, 
но това „видение“ не е болезне-
на халюцинация, не е фантазия, 
а именно видение - премина-
ване на границите на земното 
пространство и време. Старецът 
въплъщава идеята за вечност, 
която в някакъв миг се явява в 
земния свят и Нестеров в детай-
ли рисува ръцете, монашеската 
мантия и качулка с изображения 
на кръстове. И само нимбът над 
главата на монаха и това как той 
не стои, а именно предстои пред 
Вартоломей, едва докосващ се 
до земята, дава усещането, че се 
преживява нещо свръхестестве-
но - свръх естеството. В ръцете 
на стареца има ковчеже, което 
много прилича на храм - това е 
бъдещият Сергий Радонежки.
 При Нестеров образът 
на детето е „чист съсъд“. И този 
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трепет на стиснатите ръце и ши-
роко отворените, съсредоточе-
ни очи - тази душа приема това, 
което е безкрайно над „разума на 
грамотността“, на нея сега й се 
дава „разумът на Светото Писа-
ние“, защото на Вартоломей му 
предстои да стане преподобни 
Сергий Радонежки.

Александър Беноа видял в тази 
картина „чаровния ужас на 
свръхестественото“, имайки 
предвид особената достоверност 

на цялата атмосфера на карти-
ната.По-вярно е да се каже, че 
това не е ужас, а най-точно из-
разено присъствие на горния 
свят: и природата и целият този 
тържествен пейзаж са като образ 
на безкрайната руска земя, която 
Господ държи в Своите длани и 
този чист отрок и чудото, което 
сега се извършва - всичко е в Не-
говите длани..

Нестеров никъде не сбъркал. 
Въпреки съветите на някои кри-

Ангели. Фрагмент от стенопис в храм Александър Невски в Абасту-
мани (Грузия)
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тици по това време Павел Ми-
хайлович Третяков откупил и 
„Вартоломей“, след като вече 
взел „Отшелника“. Нестеров си 
спомня: „По това време пред моя 
„Вартоломей“ се събра ареопаг: 
Суворин (знаменит издател. - 
Ред.), Стасов (влиятелен худо-
жествен критик. - Ред.)... съдеха 
картината със „страшен съд“ ... 
тя подкопава тези „рационалис-
тични“ основи, които с такъв 
успех са укрепвани от правовер-
ните передвижници дълги годи-
ни. <...> Вредния мистицизъм, 
отсъствието на реалното, този 
нелеп кръг (нимб) около главата 
на стареца... Кръгът е нарисуван 
така да се каже в анфас, докато 
самата глава е в профил“.
 Неодобрително се из-
казвали за Нестеров предимно 

критици и художници-перед-
вижници от средите на демокра-
тите-просветители. Нестеров не 
бил съвсем „правоверен перед-
вижник“, стилово той е по-близо 
до модерното, своя стил той на-
ричал „ поетизиран реализъм“, а 
„вредният мистицизъм“ т.е. мис-
тическата екзалтация Нестеров 
се стараел избягва: „Така наре-
чения „мистицизъм“ в художест-
веното творчество аз разбирам 
като отражение на съкровените, 
едва доловими движения на на-
шите души, техните музикал-
ни и тайнствени преживявания, 
очистващи ги от всяка скверно-
та. на мен обаче ми е съвършено 
чужд мистицизма, пък бил той и 
религиозен, ако е болезнен и из-
вращаващ душата.
 След Вартоломей той ре-

Триптих „Ежедневната работа на преподобни Сергий“
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шава да продължи Сергиевия 
цикъл. За Нестеров преподобни 
Сергий е „най-добрия човек от 
древните времена на Русия“ и, 
въпреки че от времето на него-
вата смърт са изминали 600 го-
дини, съществува общност на 
Русия извън времето в нейната 
хилядолетна история. Нестеров 
чувствал дълбоко тази духовна 
връзка, това съ-битие на хора-
та, които от векове са живели на 
една руска земя.
 Цикълът е създаван в 
течение на няколко години, но 
станал разнороден. „Младост-
та на преподобни Сергий“, 
триптихът „Ежедневната работа 
на преподобни Сергий“ е труд-
но да бъдат поставени наравно 
с „Вартоломей“. Те по-скоро са 
илюстрации, които са подходя-
щи за детските издания „Житие-
то на Преподобния“. Споменава 
се, че Беноа е упреквал Нестеров 
в псевдонаивност на някои обра-
зи. Третяков не е купил тези кар-
тини. Нестеров сам ги е подарил 
на Третяковската галерия, след 
което Павел Михайлович (Третя-
ков) ги подарява на град Москва. 
Семейството на художника под-
крепяло неговото решение, ни-
кой не правил търговски сметки.
Две страсти
 В отношенията между 

Нестеров и семейството му ви-
наги имало пълно доверие, ос-
вен веднъж, когато те го заста-
вили да върви срещу волята. Той 
се влюбил и неговата избраница 
Мария Ивановна Мартиновска 
била също от Уфа от небогато 
семейство.
 През 1885 година Несте-
ров се венчава за нея в Москва. 
Родителите му не благословили 
този брак и не присъствали на 
сватбата. Между тях имало сил-
но и взаимно чувство. Година 
след венчанието жена му роди-
ла дъщеря и в този ден той бил 
толкова щастлив както никога 
до сега. Но само ден след раж-
дането Мария Мартиновска вне-
запно и неочаквано починала. 
Той непрестанно рисувал своята 
Маша, възкресявал я в паметта 
си, прекарвал мъчителни дни на 
гробището. Посмъртният порт-
рет „Последното възкресение“, 
картината „Христова невеста“, 
„Царица“ - всички те са в памет 
на жена му. След преживяна-
та трагедия като художник той 
става по-силен, вглъбен. Болка-
та не изчезва напълно, тя зазву-
чава в сърдечната тъга в жен-
ските образи на Нестеров. „В 
планината“, „Зима в манастира“ 
са безмълвни пейзажи. Синеят 
безкрайни простори, а на тех-
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ния фон девойки с ъс забрадки, 
вързани по старообреден обичай 
(Нестеров се увличал по рома-
ните на Мельников-Печерски за 
старообрядците). Тези девойки 
в картините на художника бук-
вално не забелязват света около 
тях, те ту тъгуват за нещо, ту се 
устремяват на някъде. В бъде-
щето? В миналото? Там, където 
е останало неизпълненото, неиз-
живяното, несбъднато щастие.
....

 „Любовта ми към Маша 
и загубата й ме направиха ху-
дожник, вложиха в моето ри-
суване недостигащото ми до 
тогава съдържание, чувство и 
жива душа“ - ще напише много 
по-късно Михаил Нестеров за 
смъртта на своята съпруга. Ня-
колко години след смъртта на 
първата му жена той се влюбил 
в учителката Юлия Николаевна 
Урусман. Те никога не се венча-
ли, живеели без брак. Юлия му 
родила дъщеря Вера и син Ми-
хаил. Нейният образ се долавя в 
картините „Думи“, „При Волга“ 
и други. През 1902 г. Нестеров 
„внезапно“ се влюбва и жени за 
Екатерина Петровна Василиева. 
Той ще живее с нея щастливо че-
тиридесет години, отглеждайки 

две деца.
 „През живота ми две 
страсти са господствали над мен: 
любовната страст и страстта към 
изкуството. Ако не бяха тези 
страсти щях да бъда най-обик-
новен човек, може би вреден 
деспот, пияница, неудачник“ - 
пише за себе си художникът, но 
над тези страсти през целия му 
живот в него живее чувството за 
греха и покаянието - искрено, из-
страдано: „И тази моя постъпка, 
че оставяйки  едно семейство ре-
ших да се сдобия с друго, беше 
най-тежкият грях в моя живот... 
чувствам и до ден днешен, че 
тази моя постъпка няма да оста-
не безнаказана.

Опит в друго изкуство

 През 1890 година в живо-
та на Нестеров се случва съби-
тие, което обръща неговия твор-
чески живот в съвсем ново русло 
- той става храмов живописец. 
В последствие този избор ще 
предизвика най-яростни споро-
ве и оценки в художествените и 
църковни кръгове. по покана на 
известния историк на изкуството 
професора от Киевския униве-
ситет Адриан Прахов Нестеров 
отива в Киев да изографиса Вла-
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димирската катедрала. Водещата 
роля в тази работа, разбира се, 
била на Виктор Васнецов, сте-
нописа на Владимирската кате-
драла в голяма степен е негова 
рожба. Приносът на Нестеров е 
по-скромен. На неговата четка 
принадлежат образите на све-
тите равноапостолни Кирил и 
Методий, света великомъченица 
Варвара, фреските „Рождество“ 
и „Възкресение“, в кръщелната 
- „Богоявление“, в централния 
кораб - светите страстотерпци 
Борис и Глеб.
Нестеров не бил вътрешно сво-
боден в тази работа, в началото 
бил под влиянието на Васне-
цов, след това под натиска на 
организационния комитет, кой-
то контролирал цялата работа в 
катедралата. Него го насочвали, 
както той сам смятал „към стра-
ната на православно казионния 
шаблон и упадъчната академич-
на рутина“. От всички стенопи-
си той останал доволен само от 
образите на Варвара и на княз 
Глеб, както казвал художникът 
„това беше мое“.
Това „мое“ силно смущавало 
много църковни хора. Павел 
Флоренски, свещеник, богослов, 
религиозен философ, не без при-
чина задава въпроса: „Съборни-

ят разум на Църквата не може 
да не попита Врубел, Васнецов, 
Нестеров и други нови иконо-
писци, съзнават ли те, че изо-
бразяват не нещо въображаемо 
и съчинено от тях, а нещо, което 
в крайна сметка е съществуваща  
реалност и че за тази реалност 
те казват или истината и тогава 
рисуват автентични икони - или 
неистина...“ Флоренски смя-
тал, че това, което са направили 
Васнецов, Нестеров, Врубел в 
храмовете се намира на ръба на 
църковното изкуство. По негово 
мнение това е „лъжесвидетел-
ство“, тоест не носи истинското 
свидетелство за свещеното. Нес-
теров е посветил на храмовите 
стенописи повече от двадесет го-
дини от своя труд. Той получил 
поръчки от царското семейство 
- през 1898 година по инициати-
ва на княз Георгий (по-малкия 
брат на император Николай II) 
изографисва храм в Абастумани 
в Кавказ; в Покровския храм на 
Марто-Мариинската обител в 
Москва работил по поръчка на 
княгиня Елисавета Фьодоровна. 
Често, едва завършил стенопис 
на един храм приемал работа за 
друг.
Нестеров изографисал Мар-
то-Мариинската обител сам, 
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без странично влияние или на-
меса. Като цяло там доминира 
естетското, декоративно начало 
пищно изобразени детайли, за-
белязват се препратки към пре-
рафаелитите с техния култ към 
изящната красота. Но красотата 
на храмовото изкуство се разли-
чава съществено по своята същ-
ност от плътската красота. На 
Нестеров не се отдава да влезе в 
духа на иконите, духа на Божест-
веното тайнодействие, Нетвар-
ното с тварното не се съединява, 
естетическото начало не се пре-
плита с корените на духовното 
начало. Забележително е, че в 
последните години от живота си 
самият той трезво очертава гра-
ниците на своята дарба: „Както 
често съм мислил след това аз не 
съм бил монументален храмов 
живописец, още с най-първите 
си картини оставам интимен, ка-
валетен художник“.

Мълчанието на художника

Там, където Нестеров остава в 
интимното, където е неговото 
лично преживяване, съчувствие, 
той достига своя връх. Порази-
телно е неговото „Мълчание“, 
картина, нарисувана в Соловки. 
тайнствената светлина на белите 

нощи , целият свят е притихнал, 
замрял, но в тази тишина при-
родата и човекът са нещо по-го-
лямо, нещо което не се измерва 
само с видимо или чувствено 
измерение. Тази тишина може да 
се чуе, усеща се чудният лъх от 
тих вятър и <…> и там е Господ 
(3 Цар 19:11–12). „Мълчание“, 
„Видението на детето Вартоло-
мей“, „Отшелник“ - звучи не-
повторимата нестеровска песен, 
неговата „Светата Рус“. Револю-
цията прекъсва тази мелодия.
След революцията той не зами-
нава никъде, за разлика от мно-
зина свои приятели. Нестеров 
много обича Русия. Дълги го-
дини той живеел много трудно 
до тогава, докато не го приели в 
Дома на учените, където се гри-
жат за учени и дейци на изку-
ството.
„Властта... той търпял“, - спомня 
си внучката на Нестеров Мария 
Ивановна Титова. През 1938 го-
дина разстреляли зетя на Несте-
ров, заточили дъщеря му (на него 
му струвало огромни усилия да 
осигури връщането й).
„Работата, единствено работата 
все още има силата да ме отвли-
ча от извършващото се истори-
ческо престъпление“,  - написал 
Нестеров в първите дни на Ок-
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томврийската революция.
Не може да се каже, че след ре-
волюцията художникът съвсем 
се е отказал от своите „нестеров-
ски“ теми. И тогава той рисувал 
своите монаси, девойки, старци 
- „Двама влюбени“, „Елегия“ 
(1928), „Конници“ (1932), Даже 
„Страстната седмица“ в крайна 
сметка е нарисувана през 1920-
те години. Нестеров умишлено 
поставил невярна дата - 1914 г., 
времето принуждава към пред-
пазливост. Тези работи той нари-
сувал по-скоро за себе си, той не 
участвал в изложби около две и 
половина десетилетия. И кой би 
изложил „Страстната седмица“ в 
разгара на гонението на Църква-
та?
Той преживява мъчителна кри-
за, търси „друго амплоа“, опит-
ва се да намери себе си в новата 
съветска реалност. Нестеров не 
започнал да прославя идеологи-
ята на болшевиките в изкуството 
и затова, както много други се 
издържал с портрети. „Иконо-
писецът и съчинителят на живо-
писни „сказания“ се превърнал в 
портретист, който се занимавал 
само със съвременността“, - ще 
напише Сергей Дурилин. Нес-
теров ще ни остави не малко 
прекрасни портрети на учени, 

творци, забележителни по своя-
та свежест, енергия и острота на 
възприятието. Сред тях е „Порт-
рет на Иван Петрович Павлов“ 
(1935), за който Нестеров бил 
удостоен със Сталинска награда 
първа степен.
 През 1935 година, в края 
на краищата, той се съгласява 
да направи неголяма изложба от 
свои произведения от най-по-
следните години (1928–1933), 
в нейната основа е портретната 
галерия на художника. Мечтаел 
да изложи своята последна пред-
революционна картина „Душа-
та на народа“, която завършил 
през 1916 година, но това така и 
не се случило. Тук звучи темата 
на единството: хора от различни 
векове и съсловия, философи, 
писатели по пътя към Христос - 
това е шествие на хора, търсещи 
Бога и истината. Нестеров имал 
няколко опита на тази тема: „Пъ-
тят към Христос“ - стенопис 
в трапезарията на Марто-Ма-
риинската обител, „Светата Рус“ 
(1901–1905). В тази тема са за-
ветните нестеровски мисли за 
Русия. Като цяло това са работи, 
където Нестеров е по-скоро иде-
олог, отколкото художник. Всич-
ки те имат много по-малка сила, 
отколкото „Мълчание“, „Виде-

Светодавец брой 10/2021 Култура

81



нието на детето Вартоломей“, „Отшелник“, „Велик постриг“. Да си 
спомним Гогол: „Колкото по-висши са истините, толкова по-вни-
мателни трябва да бъдем с тях; иначе те изведнъж се превръщат в 
общи приказки, а на общите приказки вече никой не вярва“.

Следва продължение... 

Автори: Инна Волошина, Даря Теленкова (Баринова)
Източник: foma.ru
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