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огословски вестник
Месечно академично богословско издание - приемник на излизалия през 1995-1996 г. “Богословски вестник”

Професор К. Нихоритис
с почетно звание „доктор
хонорис кауза“ на
Софийския университет

Международна
конференция
за християнските
ценности в областта
на военното служение

На празника на Свети Георги Победоносец професионален празник на военнослужещите
и Българската армия, в Желивския манастир
в Чехия се откри Европейска международна
конференция на три организации на военни
капелани, които работят за духовно обгрижване на военнослужещите и християнските
ценности в областта на военното служение.
Проф. Константинос Нихоритис бе удостоен с почет- Срещата се проведе от 6 до 8 май. Стр. 4
ното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет. На тържествена церемония в Аулата в Ректората проф. Константинос Нихоритис бе удостоен с
почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“. Предложението
за удостояването с почетното звание на най-старото висше училище в България е на Факултета по славянски
филологии и е по повод изключителния му принос за
Стр. 5-6
изследването на българската средновековна книжовна
традиция и за приноса му за укрепване на научните
контакти между българските и гръцките медиевисти.
Патриарх
Стр. 2-3

„Войната и военната
служба в светлината на
Християнството и Библията“ -

Интервю:
Какво не
знаем за
Славейковата Библия

Неофит: Нашият
Бог е Бог на
мира и любовта,
на милостта и
човеколюбието
Стр. 7

Стр. 8

Разказ: Спасява само молитвата!
Стр. 13
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Професор К. Нихоритис с почетно звание „доктор
хонорис кауза“ на Софийския университет
Доц. д-р Бойко Пенчев, декан на Факултета по славянски филологии, запозна присъстващите с биографията на световно известния славист и старобългарист проф. Константинос Нихоритис. В словото си
той изтъкна, че научната продукция на проф. Нихоритис е изключително богата и разнообразна. Той е
автор на единадесет книги на гръцки и на български
(сред тях са: „Атонската книжовна традиция в разпространението на Кирило-Методиевските извори“,
„Славяно-грьцкият речник от Цьрковнославянската
христоматия на Неофит Рилски“, „Кирил и Методий:
духовни завети“), на над сто научни статии на български, гръцки, немски и английски, на пет учебника
и учебни помагала за изучаване на български език от
гърци.
Проф. К. Нихоритис е откривател на преписи на
Пространното житие на св. Климент Охридски от
Теофилакт Български; на Краткото житие на св.
Климент Охридски от Димитър Хоматиан, на два от
четирите известни преписа на гръцката Служба за
св. Климент Охридски; на гръцки Молебен канон за
св. Наум Охридски. Проф. Нихоритис открива и публикува и редица старобългарски текстове, свързани с Кирило-Методиевото дело: Служба за св. Кирил Философ; пет хвалитни стихири за св. Димитър
от славянския първоучител Методий; преписи на Проложните жития и на Службата на св. Петка Търновска. Освен изброените произведения, посветени на Светите братя, св. Климент, св. Наум и на Светите Седмочисленици той открива и гръцка служба за охридския архиепископ Константин Кавасила,
един от авторите на произведения в прослава на св. Климент Охридски.
В резултат от дългогодишните си изследвания на ръкописи и старопечатни книги в светогорските манастири Константинос Нихоритис изгражда своята теза за Светогорската православна вселена, за светогорския свят, където работят в духовна връзка и в сътрудничество православни книжовници от различни народности: гърци, българи, сърби, руси, грузинци, албанци.
„България има, както се казва, много приятели. Малцина са обаче онези наши приятели, които познават
толкова добре нашите духовни и културни традиции, българската словесност в нейното хилядолетно
развитие. Именно такъв познавач и приятел на българската духовност е проф. Нихоритис“, подчерта
доц. Бойко Пенчев. Проф. Константинос Нихоритис произнесе академично слово на тема: „Опознай
себе си чрез съседа си“. В него той отбеляза, че още известният гръцки славист Михаил Ласкарис и
акад. Панайотис Канелопулос са отбелязали колко е необходимо за разбирането на историята на всеки
един народ познаването на историята на съседните му народи, за това да изследваме не само това, което разделя двата съседни народи, а да се съсредоточим върху общата им историческа съдба в трудните
им моменти.
„И наистина настъпи благоприятно време за разширяване и обмен на културните връзки и взаимоотношения между двата ни народа. Не е нормално да знаем повече за далечни страни и народи, а да
пренебрегваме от вниманието си съседните. Ако не подсилим днес нашите общи културни влияния от
миналото, рискуваме да спрем развитието им в бъдеще. При нас се среща и нещо впечатляващо: известен брой учени предпочитат да получат своята квалификацията по славистика и българистика на Запад,
а не в съседната страна. Поради това още от самото начало си поставих като задача да съсредоточа
моите изследвания върху това, което ни свързва, а не върху това, което ни дели“, посочи проф. Нихоритис. Той разказа за възникването на интереса му към старобългаристиката, българистиката и въобще
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славистиката възникна, когато е бил ученик в последния курс в Атонската Академия: „Тогава посетих библиотеката на Иверския манастир в Атон (през юни 1976
г.). Тогавашният библиотекар йеромонах Калиник ни
посочи купчина ръкописи, които нарече „славянски”,
без да спомене нищо повече. Когато проявих по-голям
интерес, той отговори, че не са описани. Това бе една
от причините, които породиха у мене интерес към славянските ръкописи и към славистиката въобще“.
В словото си проф. Нихоритис представи основни моменти от обучението си в България, за последвалата му
работа със славянски ръкописи в Атон и изрази своята
признателност към академик Петър Динеков: „Човек
сериозен и същевременно благ по характер, ми заприлича по лице на опитен старец от Света Гора. Веднага ме взе под своята закрила и ме увери, че като
богослов и светогорски възпитаник имам необходимата добра подготовка да се занимавам със старата
българска литература, като се запозная по-добре с филологическата характеристика на този период.
Като научен ръководител, акад. Петър Динеков беше достатъчно либерален, оставяше всекиго да развие своя талант (стига, разбира се, да притежава такъв), или пък да се увери, че не го бива за тази работа, да се откаже навреме и да си потърси друго поприще“. По думите на проф. Нихоритис докторантите
на акад. Динеков винаги са имали творческата свобода да развият писателските и изследователските
си качества: „Акад. Петър Динеков посвещава книгата си „Похвала на старата българска литература“
на своите докторанти, започвайки с проф. Донка Петканова и завършвайки с мен. И винаги в шеговита
форма ми казваше: „Коста ти водиш хорото пръв, но от края”.
Проф. Нихоритис изтъкна, че имайки такъв учител, отец и педагог, съдейки по неговите дела, упорито
отстоява развитието на българистиката и славистиката в Гърция, за да не разочарова своят учител, който ни вижда от горе. Той припомни и думите на Светогорският мислител, проигуменът на манастира
„Ивирон“, отец Василий Гонтикакис, като съветва студентите в Патра през 1989 г. каза следното: „Сега,
когато сме в Европейския съюз, това, което не трябва да правим, е да изневерим на нашите културни
традиции, като говорим техния език, стремейки се да копираме и тяхното мислене, тяхната логика. По
този начин ще ощетим и тях, и нас. Европа е богата и същевременно много бедна. Западната култура е
напреднала много и същевременно много изостанала. В Балканската православна традиция съществува нещо безумно, нещо бедно, нещо нищожно, което унищожава всичко материално и придава голямо
значение, достойнство и самочувствие на човека”.
Проф. Нихоритис подчерта, че
поддържането на духовната приемственост на Атон е това, от което се
нуждае Европа, особено днес. Защото Света гора и нейната святост
принадлежат на Европа и на древните й традиции. В заключение той
благодари и на своите колеги от
Катедрата по кирилометодиевистика и от Факултета по славянски
филологии за дългогодишното колегиално и плодотворно сътрудничество, както и на Академичния
съвет на Софийския университет,
за удостояването с това отличие.
Текст: Официален сайт на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“
Снимки: Елена Дюлгерова
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Международна конференция
за християнските ценности в областта на военното
служение
В

конференцията бяха включени православни
участници от България и Украйна, както и християнски мисионери и свещеници, които работят в
областта на духовната и пастирска грижа за военнослужещи, военни капелани и богослови от Гърция, Сърбия, Полша, Великобритания, Германия,
Австрия, Италия, Франция, Холандия и други. От
България участие взеха двама участници - Гроздан
Стоевски, основател и председател на сдружение
“Свети Георги”, което повече от 20 години работи в областта на духовно-пастирската работа сред
военнослужещите, и доц. д-р Костадин Нушев преподавател по Християнска етика и Основи на
социалното учение на Православната църква в Богословския факултет на Софийския университет и
ръководител на Магистърската програма “Църковно социално дело”. Българското сдружение
“Свети Георги” работи в тясно взаимодействие с
Великотърновския митрополит Григорий, който
отговаря от страна на Българската православна
църква за връзките с армията, за православните
храмове във военните висши училища и възраждане на традициите за пастирско обгрижване на
военнослужещите и дейността на военните свещеници. Сдружението е организирало поредица
от научно-богословски и практически конференции по въпросите на военното свещенство и съвременната практика на работа на военните капе-

лани в много от европейските страни и някои от
поместните православни църкви (Русия, Гърция,
Румъния и Полша). Участниците дискутираха относно евангелските истини и християнски принципи за взаимодействие на вярата и Църквата с
професионалните задължения на военнослужещите, традициите и актуалните проблеми на мира
и миротворството, отбраната и заплахата от военна конфронтация в съвременния европейски контекст. Важността на това мисионерско служение
на военните капелани е във възможностите за бъдещо партньорство в тази важна област, в която
своя принос дават както духовници и богослови,
така и военни специалисти и експерти по проблемите на мира и сигурността.
Текст и снимки: доц. д-р Костадин Нушев
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„Войната и военната
служба в светлината на
Християнството и
Библията“

ЦЪРКВА И ОБЩЕСТВО
(Продължение от брой 3)

3.2. Справедливата война

Това е най-разпространеният богословски възглед в
християнския свят, който се базира на вечния завет,
който Бог сключва с човечеството, в лицето на Ной
(Битие 9:6), така и на богословието на държавността,
развито от ап. Павел в Римл. 13:1-7, когато пише до християните в Рим за тяхното отношение към
властите. „Властващият е Божий служител за твое добро. Но ако правиш зло, страхувай се, защото той
ненапразно носи меч. Той е Божий служител и отмъщава с гняв на онзи, който прави зло.“ (Римл.13:4,
нов превод от оригиналните езици). Тези и други места от Свещеното Писание дават основание да се
изгради цялостна богословска доктрина за ролята на държавата и държавните органи армия и полиция
като част от Божието домостроителство и устройство на обществото.
Така доктрината за справедливата война има седем важни характеристики:
1) Справедлива причина – само отбранителната война е оправдана, т.е. тази, която има за цел да възпре
агресия (чрез армията на съответната страна), да възстанови обществения мир и ред (чрез полицията,
в случай на граждански размирици или гражданска война).
2) Справедливо намерение – да възстанови мира и реда в страната
3) Справедливо оправдание – употребата на сила чрез оръжие е оправдано само тогава, когато всички
други средства като дипломация и мирни преговори са се провалили.
4 Официална декларация – решенията за справедливата война се взимат на най-високо равнище
5) Ограничени цели – целите трябва да ясни и точно определени
6) Съответни средства – средствата, които се използват в справедливата война трябва да съответстват
на поставените конкретни цели
7) Имунитет на не-военното население – да се осигури защита и хуманитарна закрила за не-военното
население.
Както беше подчертано и по-горе, войната е социално-политическо явление, хуманитарна катастрофа,
морално бедствие, което е трудно да бъде описано и управлявано от конкретна теория, по същия начин,
както един горски пожар не се поддава на контрол, а следва своя, непредвидима логика на развитие.
Затова и не винаги тези седем характеристики могат да бъдат ясно разграничени в един въоръжен конфликт, но поне дават известни насоки в опитите за неговото разбиране.

3.3 Превантивната война или „Кръстоносен поход“
Теорията на превантивната война предполага не отговор на агресия, след като тя е започнала, а по-скоро изпреварващо действие, с цел нейната превенция. В историята на Църквата има една много кървава
страница и това са Кръстоносните походи. Това са поредица от религиозни войни между западноевропейските християни и мюсюлманите, които започват главно за да се установи контрол върху Светите
Земи – цел, към която се стремят и двете враждуващи страни. Тези осем на брой военни експедиции
или завоевателни походи започват в 1096г. и продължават до 1291г. Въпреки на пръв поглед благородната и „оправдана“ кауза от западните църковни богослови, те представляват кървави, брутално жестоки и на практика военни походи, които постепенно изоставят религиозната кауза и се превръщат в
средновековни завоевателни войни, довели и до разрухата на Византия и падането на Константинопол
(1204) по време на Четвъртия кръстоносен поход. В по-близката световна военна история доктрината
за превантивната война е в основата и на първата война в Персийския залив - операция „Пустинна
буря“ (199) и на втората - войната в Ирак (2003). Апологетите на превантивната война дават пример от
семейния живот. Ако човек види, че съседът му бие и малтретира жената и децата си, няма ли да очаква
полицията да се намеси ако самият той не е достатъчно смел да го направи? Ако самоотбраната е оправдана и допустима, в определен момент може да се приеме, че изпреварващата атака е форма на са-
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моотбрана. Както казва и латинската поговорка: „ако желаеш мир, готви се за война“. На индивидуално
и личностно ниво мотивацията за превантивната война изглежда логична, но ситуацията се променя,
когато този принцип се пренесе на международно и междудържавно ниво. В своята книга „Справедлива и несправедлива война“, Майкъл Валцер пише: „Превантивната война предполага наличието на
общоприет стандарт за добро и зло, според който опасността може да бъде оценявана“. Именно в това
се крие и слабостта на доктрината на превантивната война – в международен план във всяка отделна
държава критериите за добро и зло, за външна опасност или липса на такава могат да бъдат много
различни. Така, докато за определена държава превантивната война може да бъде оправдана по своите
вътрешни, субективни критерии, то за друга държава войната се разглежда като акт на агресия, какъвто
е случаят и с настоящия братоубийствен военен конфликт между Русия и Украйна, който се разиграва
в сърцето на Европа, пред очите на целия цивилизован свят.

4. Войната в умовете предшества войната в окопите
Бащата на историята, Херодот, казва, че на война първата жертва е истината. Всъщност, в XXI век войната започва много преди реалните бойни действия, войната започва в умовете и съзнанието на хората
от двете страни на фронтовата линия (която, апропо, много често е доста неясна) и се води основно със
средствата на медиите, Интернет и социалните мрежи. Тук се налага и друг един богословски и философски въпрос, който Пилат Понтийски задава на Исус Христос: „Що е истина?“ (Йоан 18:38). Има ли
абсолютна, обективна истина или истината е относително понятие, разменна монета, „конвертируема
валута“? Всъщност, различните видове „истини“ се използват като психологическо оръжие за масово
поразяване чрез системна и целенасочена дезинформация с цел манипулация и оправдаване на войната
и нейните последствия.
Трудно е да се даде ясна еднозначна оценка на една война или военен конфликт, който се случва буквално пред очите ни най-вече поради това, че никой, освен Бог, не вижда цялата картина в пълното й
измерение – времево, социално-икономическо, геополитическо, но най-вече духовно. Въпреки това,
станалата модерна фраза напоследък „всеки сам си преценя“, за съжаление, е неприложима по отношение на войната като социално явление, обществено бедствие и хуманитарна катастрофа – олицетворение на злото в най-грозната му форма.
Морална отговорност и духовен дълг на всеки вярващ човек и Христов последовател е да бъде добре
информиран и подготвен по отношение на библейската перспектива и принципи, обясняващи войната
и военната служба, което е проява на духовна зрялост и способност „да различава добро от зло.“ (Евреи 5:14).
Автор: Гроздан Стоевски, докторант по Пастирско богословие

Използвана литература:
1.Елдъров, Светлозар, Православието на война, Военно издателство, София, 2004, с.3.
2.Ибрашимов, Георги, Духовни бисери от светите отци - проповедническа антология, София, 1942,
с.25.
3.Holmes, Arhtur, War: Four Christian Views, Intervarsity, 1997, p.118.
4.Brown, Harold J., War: Four Christian Views, Intervarsity, 1997, p. 164
5.Waltzer, Michael, Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations, New York, Basic
Books, p.76.
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Патриарх Неофит: Нашият Бог е Бог на мира и любовта, на
милостта и човеколюбието

Денят на небесната прослава на славния Христов воин и великомъченик за вярата Георги Победоно-

сец отново ни събира заедно, за да изпросим в единомислие светите му молитви пред Всеподателя Бога
– за родното ни войнство, за Отечеството ни и за всички нас, като извършим и полагащото се според
наследената от предците ни традиция по освещаване на знамената на бойната слава на Българската
армия. В този празничен ден, пребъдвайки в изобилната пасхална радост, дарувана ни със славната
победа на Господа над злото и смъртта, мислите на всички нас са с героичното ни войнство, което в
хилядолетната си славна история е било надежден гарант за сигурността, мира и благоденствието на
православния ни народ. Войнството ни продължава жертвеното си служение и днес, с достойнство носейки своя свещен дълг, всеотдайно изпълнявайки високоотговорните си задачи, съхранявайки честта
и славата на бойните знамена, наследени от предците. Затова и светата ни Църква всякога е благославяла и е имала в молитвите си Българската армия – защото тя е била и ще бъде победителка, само когато
се радва на Божията подкрепа и закрила. Когато с действията си тя отстоява справедлива и благословена от Бога кауза, каквато може да бъде единствено предпазването и защитата на държавата и народа ни.
Това е разбирането на Църквата за призванието и задачите на всяка въоръжена сила, а затова и съвестта
ни е толкова смутена през последните месеци, в които станахме свидетели на братоубийствената война в Украйна. Когато виждаме как един православен народ воюва против друг православен народ – в
неоправдано и ненужно кръвопролитие, посявайки семената на една дълговечна вражда и разделение
между братя по вяра и род. В тези скръбни дни и месеци, когато Православната ни църква постоянно
отправя своите молитви за мир и за прекратяване не само на войната в Украйна, но и на всеки въоръжен
конфликт по света, отново си припомняме основата на християнската ни вяра, която повелява да бъдем
миротворци, но и да не се примиряваме със злото. И отново се молим на Всемилостивия Бог да упокои
и приеме в Своето Небесно царство жертвите на тази война и да вразуми онези, в чиято власт е тя да
бъде спряна. Нашият Бог е Бог на мира и любовта, на милостта и човеколюбието. Въплътил се в лицето
на Своя Единороден Син, Той се принесе в жертва за нас, за цялото човечество, за да имаме живот и
да го имаме в изобилие. Като Негови чеда от нас се очаква също да бъдем миротворци и да проявяваме
милост и състрадание към ближния, към всекиго – бил той близък или далечен.
Пред Бога е ценен всеки човешки живот и затова войната не е и не може да бъде средство за разрешаването на нито един спор, нито за нея може да съществува каквото и да било оправдание. Като Църква
Христова, не можем да се примирим с военните действия и да не ги изобличим като проява и тържество на злото в този свят. Днес, когато се освещават бойните знамена на Българската армия, се молим
тя да бъде винаги закрилник на своя народ, армия, която е гарант за съхраняването на живота, честта
и достойнството на всеки човек. Само тогава ще се радва и на Божието благословение и благоволение,
когато се обучава и съществува, за да пази мира и да съхранява божествения дар на живота.
По молитвите на Божията майка, на светия Великомъченик и победоносец Георги и всички Свои дивни
угодници Господ Бог да благославя и укрепва родното ни войнство и всички нас!
Честит и благословен празник!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Източник: Официален сайт на Българската патриаршия
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Интервю: Какво не знаем за
Славейковата Библия
През февруари 2022 г. отбелязахме поредният 150-годишен юбилей, маркирал пътя към църковна

независимост, – а именно, изборът на първия екзарх, начело на новоучредената Българска Екзархия,
който се случил през февруари 1872 г. Тази годишнина е неразривно свързана с борбата на българския
народ за църковни свободи и самостойна народностна българска православна църква. По повод издаването на фототипно копие на Славейковата Библия рзаговаря с д-р Петър Граматиков.
- Д-р Граматиков, вие сте организатор на една
от инициативите по повод честването на 150 години църковна независимост в България. Една
от годишнините е свързана със Славейковата
Библия. Какво не знаем за нея?
- През пролетта на 1871 г. вече е подвързано първото издание от 5000 бройки на Библията на новобългарски в един том. Първото копие, което получават от подвързвача, д-р Ригс, д-р Н. Кларк, един
от секретарите на Американския Борд и д-р Е.
Блис отнасят в Стара Загора, където се провежда
годишната конференция на Мисията на АБ. Това
е и първото общо събрание на новосформираната Мисия за европейска Турция, проведено на 30
юни 1871 г. Така за първи път в историята на АБ
мисия започва своята дейност сред народ, който
вече притежава Божието слово на разбираем език
(RABCFM 61, 1871:14-15). Там по предложение
на д-р Кларк присъстващите се подписват на първото копие от изданието като спомен за всички,
които са участвали при организирането на новата
мисия (Riggs 1891:26).
В края на юли новото издание вече е разпратено към различните мисионерски станции за разпространение от двете страни на Стара планина
(Thomson, A. to S. Bergne. Letter. Constantinople,
July 24, 1871. – In: BSA/D1/7/133, p. 223). От Пирот,
Ниш и Видин идват съобщения, че първоначално
хората се колебаят да купуват Библията, понеже
установяват, че липсват неканоничните книги от
СЗ. Но след като някои се осмеляват да си купят
изданието, продажбите тръгват добре (RBFBS, 68
1872:163) и не след дълго се увеличават осезаемо
(RBFBS, 68 1872:157). Макар по-късно да се появява критика към използвания тук език, изданието
остава в историята не само като първо, а и като
оформило езика в българската книжовност през
следващите десетилетия (Славейков П 1901:xxv).
(Стойков, Венцислав. Библията на новобългарски

език (дисертационен труд), София, 2018)
След повече от 12 години упорит труд през юни
1871 г. 36 000 екземпляра от превода на пълната
Библия на български са издадени в Цариград в
книгопечатницата на А. Х. Бояджиян, като книжното тяло е с твърди корици, в 1055 страници и с
тегло 1750 грама.
- Какво е Американския борд?
- Това е Американския борд за мисиите в чужбина.
Това е една мисионерска структура, която изпраща
американските мисионери по целия свят. От методистката църква и конгрешаните, които работят
заедно, защото тяхната цел е просвета в Османската империя. Всичките му архиви се намират в
САЩ, но в Турция има копия на микрофилми. За
българската история има много сведения. Маньо
Стоянов, който е издал книга за протестантството в България, ползва този архив и показва как
стоят нещата през очите на чужденците. Той описва пловдивските кокони от 1858 година как са
чакали да ги поканят на жур в домовете на американските пастори, защото те за първи път там
виждат най-новите технологични постижения от
Америка – перална машина, хладилник. Първите
европейски класически музикални инструменти
са донесени от тези американски семейства. И естествено първите понятия за демокрация идват с
тях. Народноосвободителните движения са с републиканска насоченост. Идеята на Раковски за
обединени дунавски княжества ( или дори държави) също има своят генезис в идеята за създаване
на САЩ. По-късно уставът на Източна Румелия е
съставен от американец и от руснак. Идеята, която
имахме с издаването на Библията е да припомним
историята. В притурката съм събрал мнения от
различни автори – учени, напр. проф. Славчо Вълчанов, религиозни водачи като Бедрос Алтунян,
който е пастор на арменската методистка църква и
като цяло хора, които са изследвали значението на

превода, за да се събере и да се даде една обективна представа, свързахме изложбата и с един друг
юбилей, който никой досега не отбеляза през 2022
година, а именно че 50 години преди Славейков
започват първите стъпки за превод на Библията.
Те отново са плод на библейските дружества от
Западна Европа, но с Руското библейско дружество, което е основано в Петербург и е изключително активно в стремежа си да създаде преводи
на руски и български език на Библията.
- Това частичен превод на Библията ли е било?

Библия. Това е проект на община Пловдив, на културен център и музей „Тракарт“ и на Пловдивски
Граждански Клуб, които направиха тази изложба през 2020 година. Следващата година излезе
и юбилейното издание на Славейковата Библия,
през 2022, през месец февруари е 150 годишнината от избора на първия български екзарх. И така
ние обединихме тези юбилеи и направихме временната юбилейна изложба, на която имаше също
книги, редки издания, до които посетителите можеха да имат досег.

- Бихте ли ни разказали как протече изложба- Да, частичен е, но това е началото - да бъде из- та, чийто специален експонат беше юбилейното
даден, отпечатан през 1822 година. Сведенията са, фототипно издание на Славейковата Библия?
че има останала една бройка в една руска библиотека, но в момента нямаме наличен този текст.
- Предложихме под патронажа на Община Пловдив да представим тези знаменателни събития от
- Имаме ли сведения дали е използван при периода 1870-1872 г. (учредяването на самостойпо-късните преводи?
на българска църква през 1870 г., издаването на
първата Св. Библия на съвременен български език
- Използвани са всички налични преводи и тъй през 1871 г., изборът на първи глава на възстанокато американците са субсидирали превода, то вената независима българска Екзархия от 1872 г.)
може да се допусне, че са разполагали с този пръв с изложба в най-новото музейно и археологическо
частичен превод.
бижу в нашия град – Епископската базилика.
- Какво представляваше изложбата „Век и половина църковна независимост“?

Централният експонат в изложбата беше специално изработен уникален голямоформартен луксозен фототипен екземпляр от Славейковата Библия
- В нея имаше фотоизложба за Българската екзар- – най-голямата издавана за всички времена до мохия като някои от тях са включени и към научния мента книга в България (с размери 52х72х14 см и
коментар на юбилейното издание на Славейковата тегло 33 кг, изработена в един екземпляр, с ръчно
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кована посребрена корица, разтворена е приблизително 1.20 метра,). Целта за неговата изработка е да се почете както юбилейните годишнини
от народностното, верско, културно осъзнаване и
възрастване на българския народ, така и на 200-годишнината от първите стъпки по библейски превод на съвременен български език, направени от
Руското Библейско Общество през 1822 г. Екземплярът бе показан в Пловдив в рамките на временната изложба, посветена на 150 години Църковна
Независимост в Епископската Базилика между 3
март и 10 април.

Бистришкия манастир край Букурещ) във връзка с
превеждането на Библията на български.

- Какво съдържа луксозната кутия на юбилейното издание на Библията?

От Пини (руския консул в Букурещ) Пинкертон
научава, че Теодосий вече е започнал работа по
превода на Новия завет. Очевидно Теодосий работи над него от 1819 г. Пинкертон докладва през
1821 г., че след едногодишен труд преводът на
Евангелието от Матей е готов за ревизиране, което продължава шест месеца. През февруари 1822
г. 5000 екземпляра са одобрени за печат в Санкт
Петербург.

Изложбата стана възможна с подкрепата на Община Пловдив, Общински институт „Старинен Пловдив“, Културен център и музей „Тракарт“, Граждански клуб и Народна Библиотека „Иван Вазов“.
Преводът и първото издание на Библията на народен български език е станал факт, благодарение на
най-първият тласък, даден от Руското Библейско
Общество в Санкт-Петербург. Инициативата за
нов български превод на Библията идва от Британското и чуждестранно библейско дружество,
основано през 1804 г. в Лондон. То си поставя за
цел да преведе Библията за християнските народи, включително и в Отоманската империя. Само
девет години по-късно с височайшето покровителство на император Александър I се основава
Руското библейско общество, председателствано
от княз Голицин – най-влиятелната личност в императорския двор.

- Как Славейковата Библия кодифицира книжовния български език?

- В нея има фототипен екземпляр на Славейковата
Библия и една малка книжка с научен коментар от
120 страници. За нас е трудно да разчитаме шрифта
и езика, но разчитаме, че ще има интерес от библиотеки и частни лица, защото предоставя свободен
достъп до оригиналния текст. Могат по-лесно да
се правят справки. Но основният смисъл е да почетем ревността на нашите възрожденци по Словото. В притурката съм включил и думи на самия
Славейков, които искам да припомня. “Таквизи
сме ти ние: на гърци-владици, на лъжци-просяци,
за инат, за салтанат, за моди, за угоди, за едение,
за пиение, за игри, за кеф да правим даваме и наддаваме, а за общополезни неща са вкаскастяваме;
затуй народните ни работи никак не харосват, но - Какво представлява това юбилейно издание
като те не харосват, то и ний ще видим ли някога на този забележителен превод на новобългар-

Първи опити за превод на части от Библията на говоримия български език е направен през 1823 г. от
архимандрит Теодосий от Бистришкия манастир
край Букурещ за нуждите на бесарабските българи. Според У. Кантон Руското библейско общество
още през 1815 г. съобщава за печатно издание на
Новия завет на български език. Подобно изявление
изглежда неточно, след като българският етнос за
първи път е представен (от агента на Британското и чуждестранно библейско общество в Гърция
У. Х. Пинкертон) едва през август 1815 г. Три години по-късно Пинкертон установява контакт с
българското население на Балканския полуостров
и предлага на Британското и чуждестранно библейско общество да обмисли план за евентуалния
превод на Библията на български език. През периода 1819–1820 г. Пинкертон пътува през Южна
Европа, работейки над гръцкия и турския превод
на Библията. Търновският митрополит му препоръчва да се обърне към архимандрит Теодосий (от

- Това е наблюдение на български филолози – езиковеди, защото това е почти окончателното оформяне на книжовния език. След този библейски
превод източнобългарското наречие става книжовното. То е освободено от църковнославянизми
и други чуждици и лесно се налага. Може би защото и никоя друга книга не е била толкова продавана и разпространена като тази Библия.
- Как е постигната тази лексикална и граматическа яснота?
- Може би и периодичната преса която Петко Р.
Славейков и неговите съратници издават и в която е възприет този български говор допринася за
утвърждаването на тази форма на новобългарския
език.
- Колко време се работи по превода? И в какъв
тираж излиза?
- Дванайсет години работи този колектив и се издава в 36 000 екземпляра. В дисертацията си д-р
Венцислав Стойков „Преводна рецепция на библията на новобългарски език през XIX в“ разказва
как първоначално българите не искат да я купуват, защото ги няма част от старозаветните книги,
което смущава православните християни, но след
като виждат, че в текста няма други разлики и не
е някакво сектантско издание и продажбите тръгват. Освен това е била много евтина. Явно не са
целели печалба, защото изчислявахме по тефтерчето на Васил Левски, че буквално е била на цената на няколко кафета.

добър ден?”. Казаното за обществената нагласа на
българина от Петко Славейков е от уводната му
статия “Кой ще ни помогне, ако сами не си помогнем”, в. Гайда I, бр. 15, 26. II. 1864 г. Така искаме да предизвикаме съвременника-българин да се
промени.
А иначе този бутиков екземпляр представлява
най-голямата Библия отпечатвана в България. С
ръчно кована подвързия, посребрена, 33 килограма, отворена е над 120 сантиметра, дебела е 14
сантиметра. Това е един жест към българската история и култура, конкретно към хората, които навремето са подпомогнали делото по издаването на
Славейковата Библия, която 50 години е служила
на всички българи. Тя допринася и за пълнотата
на независимата българска църква.
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Спасява само молитвата!
Отец Марко се препъна в една

ски на Свещеното Писание?
- На българския книжен пазар ново заглавие от
пловдивското издателство НИТОН, което е посветено на Славейковата Библия, първата на съвременен български език отпреди век и половина – от
1871 година!
Жаждата за духовно просвещение сред българите е водеща сила на движението за самостоятелна
българска църква в средата на XIX век. Но говоримият език е отишъл много далеч от църковнославянския, а гръцкият е масово неразбираем за
българите. Цариградската Библия е своеобразен
завършек на Възраждането и има ценен принос за
формирането на българската нация. Този акт, като
средство за самоопределяне на българския народ,
е заявка и за църковна и политическа независимост. Цариградската Библия, известна още като
Славейковата Библия (пълно оригинално название Библія сирѣчъ Священно-то писаніе на Ветхый и Новый Завѣтъ), е първият цялостен превод
на Библията – новия и стария завет, на български
език. Отпечатана е в Цариград през 1871 г. В основата на изданието стои българският поет Петко Славейков, чийто Цариградски период започва
през 1864 г. със задачата да преведе и редактира
Библията на народния си език – дело, изключително важно и отговорно, както от религиозна, така и
от езикова гледна точка.

плеяда бележити българи през Възраждането, посредством цитирани откъси от църковно-историческата изследователска работа в множество авторитетни публикации, понеже темата предизвиква
устойчив интерес в научните среди.
Изготвена е обширна библиография и уеблиография, които представляват възможност за последващо детайлно запознаване с разглежданите епоха
и проблематика. Освен българските автори, систематизирано са посочени и заглавия от съвременната чуждестранна историография, свързани с
епохата на реформиращата се през XIX век Отоманска империя, протестантското мисионерство и
влиянието му за Българското Възраждане и впоследствие за създаването на български национални институции.

каменна плоча, залитна, но бързо намери баланса си, стъпи на
пътя и спря за миг. Беше толкова
тъмно, че беше все едно дали е
със затворени или отворени очи.
Отиваше последен на събора.
Това караше мисълта му по-интензивно да смесва житейски
казуси с библейски постановления; да търси отговор на темата на събора и да си представя
какво щеше да му отговори дядо
Викентий – най-младият архиерей, който винаги имаше какво
да каже и да се противопостави
на всички. Често, когато беседваха с двама или трима събратя,
дядо Викентий успяваше първо
да ги ядоса, а после да ги убеди в правотата си. Но този път
не бяха двама или трима, а беше
Всеправославен събор за съвременното семейство. Спомни си
как един мирянин му беше казал: „по-добре в мир и без брак,
отколкото във война и с брак.“
Преди да потъне в размишления

- Как се разпространява? Предимно за културни, научни, образователни институти като
библиотеки, училища, университети или всеки
може да си го купи за своята домашна библиотека?
- Фототипното издание, придружено от научен
коментар-притурка с автор-съставител д-р Петър
Граматиков за историята на превода на български език, се предлага в луксозна кутия, без аналог
до момента. Разбира се немалко екземпляри бяха
дарени, но изданието няма външно спонсорство,
затова може да бъде поръчано директно в сайта
Издателство Нитон Пловдив Медия ЕООД; https://
artniton.com/.

Целта на приложеното към редовното юбилейно
фототипно издание на „Славейковата Библия” пособие-притурка, съставено от д-р П. Граматиков, е
да направи своеобразен свод на важни акценти от С д-р Петър Граматиков разговаря Елена Дюлгеисторическия момент на извършване епохалното рова
дело с библейския превод на Славейков и цялата

Снимка: pixabay.com

отецът изтупа расото си и про- - Нас ни няма.
дължи по пътя като стъпваше
внимателно.
Така се препираха двамата митрополити. Те вървяха два кило- Σω-φρο-σύ-νη – отчетливо каза метра по-напред от отец Марко
дядо Никодим - на първо място и светлините от Света Екатеризначи умереност. Време е и ние на им помагаха да вървят увереда проявим умереност и да при- но и да бързат да се присъединят
емем безбрачното съжителство, към останалите братя.
а да отхвърлим еднополовите
бракове.
Зад високите стени на манастира в параклиса Неопалимата
- Никодиме, забравяш, че бракът къпина дядо Натанаил търсеше
е съюз, установен още в рая и специалния тамян за бдението.
повторно въздигнат от Христос Отваряше месинговите кутийи Църквата, каква умереност ки подред и търсеше светогорможе да има извън Христос, ко- ския тамян. От него нямаше и
гато Той е мярата.
следа. Той не знаеше, че отец
Марко идваше именно заради
- Дядо Викентий, това го знаем това – като видя, че владиката е
аз и ти, а човекът от света, той забравил тамяна, взе го и тръгна
не го знае.
бързо след него, но не успя да го
настигне по пътя, защото го спря
- Значи трябва да му го кажем.
един старец и го помоли да пренесе дърва за пещта, която под- Но човекът не ни слуша, него готвяше за празничното теле.
го няма.
Отецът поговори със стареца
за чаканата от години среща на
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предстоятелите на православните църкви, а старецът го попита
защо съборът не е на Тавор. Като
не намери достоен отговор, отец
Марко се разколеба, сети се че
бърза и все пак искаше да каже
нещо на стареца, с което да го
зарадва и му заръча да задели за
епископите 14 хляба, които той
ще вземе след 3 дни на връщане
от събора.
Дядо Викентий и дядо Никодим
се бяха подпрели на една скала
пред вратите на манастира за почивка, видяха приближаващия
отец Марко и го изчакаха, за да
влязат заедно, призовани от клепалото.
- Христос посреди нас!
- И ест, и будет! – радостно се
поздравиха братята и влязоха в
манастира като отбелязаха, че
расото на отец Марко благоухае.
„Благослови, душе моя, Господа. Господи, Боже мой, возвеличился еси зело: во исповедание
и в велелепоту облекался еси“ –
пееха монасите час по-късно.
Съборът продължаваше трета
седмица, вместо предвидените
3 дни. Въпросите за принципите на Църквата за християнския
брак и развода, за съжителството без брак и за ролята на мъжа
и жената в днешното семейство
се оказаха трудноразрешими за
епископите. Прехвърляха се томоси, които си противоречаха
и граждански закони, по които
духовниците трябваше да изразят становище. Колкото и да намаляваха храната и да усилваха
молитвата, дойде момент, в който храната свърши, а никой не
трябваше да напуска манастира
без да има съборно решение по
поставените теми. Митрополи-

РАЗКАЗ
тите решиха да изпратят отец
Марко до града, след като той
даде обет за мълчание. Марко
подготви дарове, които да даде
в замяна и тръгна рано сутринта, веднага след службата, като
мислеше да отиде до къщата на
стареца; взе със себе си и една
камила, оставена им от бедуините извън манастирските стени,
на която да натовари продуктите.
Старецът разбра защо е дошъл
отец Марко, взе от преизобилния улов от Акаба и 10 торби с
брашно, натовари ги на камилата, но каза на отеца, че иска сам
да занесе храната на митрополитите и патриарсите.
Монасите се бяха събрали пред
Неопалимата къпина и се молеха
Бог да им открие истината, тогава старецът прекъсна молитвата
им като каза с висок и плътен
глас, който говори на сърцето и
запомняш всяка изречена дума.
Само верността и молитвата ще ви спаси! – раздра въздуха и душите силният глас.
Присъствието на стареца сред
тях се стори странно на монасите, но въпреки това те усещаха
някаква сила у него и не можеха нищо да кажат или да направят. През мисълта им минаваше:
„защо ни прекъсна молитвата, а
каза, че само молитвата ще ни
спаси“; „ние тук не сме се събрали да се спасяваме, а да излезем
със становище за брака“ – мислеха някои бунтуващи се умове. О. Марко потупа дядо Викентий по гърба и му даде знак, че
иска нещо да каже. Дядото благослови и отецът каза на всички,
че в архондарика ги чака печена
риба и хляб. Всички се запътиха
натам в пълно външно мълчание
и с много шумни мисли. Досега
те дни наред мислеха за прехраната, а сега, когато храната беше

тук, те не можаха да се зарадват. Застанаха около каменната
маса и се подготвиха за молитва. Най-старшият вдигна ръка да
благослови трапезата, но от устата му не излизаше нито звук,
други от патриарсите също опитаха да кажат нещо, но без успех.
Това създаде напрежение, което
монасите не можеха да контролират. Единственият, който можеше да говори беше старецът.
Той се загледа по стенописите,
спря погледа си на огнената колесница на свети пророк Илия,
после каза на митрополитите
да седнат и да се хранят и те го
послушаха. Докато се хранеха
постепенно спокойствието се
настани в сърцата им, а заедно
с него и утехата, и надеждата, и
вярата и любовта; радостно единение с всички и всичко. Мислите, които минаваха през умовете
им не ги напрягаха, те просто ги
претегляха на везните на съвестта и ги осветляваха или изгаряха.
Всички усетиха, че този дух бе
дошъл с идването на стареца и
се обърнаха да го погледнат. Видяха, че него го няма, но това не
ги уплаши. Почувстваха се готови за важните решения и трима
от първите патриарси излязоха,
прекосиха двора, влязоха в олтара на голямата църква и разтвориха напрестолното евангелие,
в символ на това, че Бог-Слово
и Светият Дух са единствените
истински предстоятели на събора.
Изволися Духу Святому
и нам ! – измолиха в един глас
отците.
Ваши
светейшества,
ваши преосвещенства, преди да
започнем нашето разискване в
тематичните заседания, позволете ми да кажа няколко думи –
започна своебразната си проповед патриарх Натанаил. Братя,
ние сме определени за компас за
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човеците от цялата Богочовешка Църква. Ние
трябва да сочим винаги
към Христос и правилното изповядване на вярата. Затова чрез дара,
даден ми от Светия
Дух аз Ви казвам – днес
свети пророк Моисей
ни нахрани, сплоти ни,
както някога израилските колена и ни върна
ключа към собствените
ни сърца, чрез него Господ ни даде „сърце за
разбиране“.
Когато говорим за брак,
то ние говорим за Свето тайнство. Какъв
обет съществува между
Църквата и Христос?
Какъв обет съществува
между мъжа и жената?
– Обет на вярност. В
днешния свят верността е считана за глупост
и наивност, а вярата -

РАЗКАЗ

отживелица от Тъмните
векове. Днешната перспектива, достопочтими
отци, е по-страшна от
Старозаветните времена, защото днес не говорим за разтрогване
на брака, просто защото него го няма. Хитрият план на Лукавия да
се отлага, да се обезценява, да се подменят всички представи
е оплел човешкия род.
Сега повече от всякога
ни е нужна змия, която
да погледнем и да се
изцерим. Но аз вместо
медна змия ще ви дам
огледало, за да видим
Чий образ ни се усмихва, укорява, поощрява
и винаги мисли за нашето спасение. Нашият
Господ дойде и преобърна законническите
наредби, но той гледа

на сърце, затова ние не
можем да предпишем
една рецепта за всички.
Днес пророкът не говори много, но той ни
изведе от страната на
заблуждението, показа
ни как да видим Таворската светлина, в която
да пребъдваме в молитва. Старецът, който изпича хляб на истината
ни посочи свети пророк Илия, за да ни даде
пример, че ако имаме
чистота на вярата, то
ще можем да победим
днешните
езически
култове и жреци. Нищо
да не смущава душите
ни, братя, и както свети Игнатий Богоносец
на път за своята мъченическа смърт отправя
послания за Църквата,
така и ние да взимаме
решения в Духа на Ис-

тината, въпреки времето на изпитание, в което
живеем.
Дядо Натанаил продължи проповедта си още
няколко минути. Отците бяха осенени от Божията благодат и със
застъпничеството
на
свети пророк Моисей,
който гледаше от стенописа в купола, работеха
усърдно.
Само отец-дякон Марко
още не можеше да забрави как бе помогнал
на светеца да пренесе
дърва за пещта, хранеше камилата от ръката
си и радостно се усмихваше на залязващото
слънце.
Автор:
Елена Дюлгерова

ГОДИШНИНИ

100 години от блажената кончина на
Старозагорски митрополит Методий Кусев
През настоящата 2022 година се изпълват 100 години от блажената
кончина на бележития възрожденски духовник и български митрополит на Стара Загора Методий Кусев (+1922). Един от първите
архиереи на Българската православна църква след Освобождението, който работи усърдна за християнската просвета на своите
духовни чеда и посочва неблагоприятните тенденции на безбожие, материализъм, нихилизъм и безчовечност, които застрашават
българските деца и младежи чрез навлизащите антихристиянски
идеологии в българското училище и на антицърковната пропаганда в българското общество. В своята книга “Възпитание в дух на
Християнство или в дух на безбожие” митрополит Методий Кусев
е един от първите църковници, които повдигат тези актуални и до
днес въпроси за духа и характера на образованието в българското
училище, християнската просвета и последиците за българските
младежи от атеистичната пропаганда и възпитанието в безбожие.
Книгата на митрополит Методий Кусев продължава да бъде актуална и днес със своите критицпи оценки за моралния климат и
духовна култура в нашето общество.
Доц. д-р К. Нушев
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ПРОСВЕТА И КНИЖОВНОСТ

Исторически очерк
за Българската
православна църква
В годината, в която честваме 300-годишния юбилей от рож-

дението на преп. Паисий Хилендарски, се нуждаем от едно
по-сериозно вникване и по-задълбочено познание за историята на България, а също така и от осмисляне на ролята и мястото на Българската православна църква в духовното и културно-историческо битие на българския народ. Невероятна
духовна радост, и интелектуална наслада в това отношение,
доставя книгата на К.А. Бойкикева за „Историята на Българската православна църква“, която е издадена и на руски език!
Определено може да се каже, че това е един задълбочен духовен прочит на нашата църковна история през призмата на
Православното познание и духовно съзнание за Свещената история на спасението, за вярата в Сина
Божий Иисус Христос и за обновлението на човешката история в благодатното лоно на Църквата!
Книгата е истински зрял духовен плод на съвременната българска християнска църковна история и
православна историография, но също така е и пример за християнска историософия на българската духовна съдба през вековете! Който иска да намери християнски духовен, и едновременно с това научно
обоснован, отговор на най-важните въпроси от историята на християнството по българските земи и да
осмисли ролята на Православието в България през вековете, трябва да прочете тази книга! В нея може
да намери църковно познание за християнското ни минало, да види събитията през призмата на църковната политика в контекста на отношенията между Рим и Константинопол, да се запознае с ролята
на Българската патриаршия в историята на Балканите и славянския свят и със съдбата на Охридската
архиепископия, както и да се замисли за характера на съвременните междуцърковни отношения. За
широката читателска публика и за специалистите по църковна история тази книга би била сериозен
събеседник в духа на Паисиевския духовен патос от познанието на Българската църковна история, така
и в духа на академичната традиция на българската църковна историография! В днешно време, както в
църковен, така и в академичен план, ни е нужно именно такова задълбочено вникване и проникновено
разбиране за хилядолетната история на Българската православна църква, както и едно по-задълбочено
осмисляне за нейното място в историята и духовната култура на българския народ в миналото и днес!
Тази книга е необходима в днешно време, особено за богослови, историци, културолози и учители по
Религия в църковните катезически школи или съвременното българско училище, защото е пример за
църковно съзнание и качествено историческо познание, които сякаш все по-рядко се срещат в днешното забързано, и подвластно на все по-повърхностни обяснения, на политизирани теории и идеологизирани стереотипи за християнското духовно наследство и църковния живот!
Автор: Доц. д-р Костадин Нушев
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