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     Уважаеми читатели,

     През август обръщаме молитвения си поглед към Майката Божия. 
От първи до петнадесети август постим Богородичния пост, в който 
особено усилно се молим да бъдем защитени, да бъдем под покрова 
на Майката Божия. Молебният канон към Св. Богородица е особе-
но красиво молитвено последование, което няма как да не трогне и 
най-закоравелите сърца. 
    
    И в тези дни на молитви към Онази, която отците на Църквата 
наричат стълба към небето, отново ще говорим за почитта към Св. 
Богородица. В своя статия, специално за броя, доц. д-р Костадин 
Нушев ни запознава с почитането на Св. Богородица и християнско-
то духовно наследство в България. Доц. д-р Любомир Игнатов пък 
обръща внимание върху етнонимът „Българско“ в невмените му-
зикални ръкописи. Статията ще бъде особено любопитна за онези, 
които се интересуват от православната музика и песнопения. 

     По време на редакционното приключване на броя разбрахме, 
че Мария Зъбова, празничен звънар при Патриаршеската катедрала 
„Св. Алкесандър Невски“ е починала на своя имен ден - Успение 
на Пресвета Богородица. За това в края на броя си спомняме за нея. 
Защото нейният труд украсяваше десетилетия празничните събития 
и богослужения на Православната ни църква. 

   Приятно четене!                                                       Ангел Карадаков

Пресветая Богородице,
спаси ни!
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„Постоянната молитва е само 
началото на духовния живот“ – 

Беседи за монашеството

архим. Захариас Захару

     Исихазмът е духовно явление, квинтесенция на аскетиче-
ското предание в Православната църква. Чрез него човеш-
ката душа се изпълва с Божията благодат и получава своята 
същност. 

     Мъчениците отдават живота си на Бога и в един миг вли-
зат в Рая. В исихазма обаче човекът се опитва да се освобо-
ди от земните грижи, за да живее непрекъснато в присъст-
вието на Бога, да изпълва душата си ден след ден с Божията 
благодат. Чрез Иисусовата молитва, практикувана в исихия, 
ние сме в непрекъснат контакт с Божията благодат, както 

говори св. Григорий Палама. Не всички трябва да ставаме 
отшелници и отшелнички, но всички трябва да използваме 
разумно времето, което Бог ни е дал. 

     Св. Софроний винаги ни е говорел за този принцип в под-
вижническия живот: ако човек се ограничава до това, което 
е абсолютно необходимо, тогава Бог му дава скъпоценния 
лукс да има достатъчно време за духовна работа. Той ще 
може да посвети почти цялото си време на работа върху от-
ношението си с Бога, усъвършенствайки се в Неговия страх, 
докато не стигне до славното и мирно пристанище на непо-
рочната Христова любов, която прави човека нетленен. 

     Всички имаме определени задължения в нашите манасти-
ри и понякога те могат да бъдат много обземащи. Понякога 
дори може да работим по дванадесет часа на ден, но когато 
това е поради необходимостта от живота, всичко е благосло-
вено. Ако използваме правилно времето си за необходимото, 
Бог ще ни даде още повече и ще имаме време за всичко, от 
което се нуждаем за спасението си. В исихазма се стремим 
да стоим непрестанно в Божието присъствие, призовавайки 
Неговото свято име с ума в сърцето си, и ако вложим цялото 
си доверие в Божието провидение, ние получаваме това бла-
гословение да пребъдваме в Неговото присъствие, където и 
да сме, и каквото и да правим. 

     Но не трябва да забравяме това, което ни казва отец Софро-
ний: „Не мислете, че ако придобиете непрестанна молитва, 
вие сте станали съвършени и святи. Постоянната молитва 
е само началото, а не съвършенството на духовния живот“. 
След тези думи размишлявах върху тях и осъзнах, че наис-
тина постоянната, непрестанната молитва е само началото, 
защото призовавайки непрестанно името на Бога, ние прос-

Духовност
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то изповядваме, че без Него не можем да направим нищо 
т.е. придобиваме основния дар на духовна нищета, която е 
първата стъпка по лествицата към божественото съвършен-
ство, изобразено в Блаженствата: „Блажени бедните духом, 
защото тяхно е царството небесно“ (Мат. 5:3).

– Как можем да избягаме 
завинаги от духа на този 
свят, който се опитва да ни 
съблазни по всяко време? 

– В практиката на постоян-
ната молитва ние огранича-
ваме достъпна на мислите, 
нашепвани от врага и на 
всички впечатления от този 
свят, които атакуват нашия 
дух. Врагът мрази духовното 
дело на исихията и иска или 
да го предотврати напълно, 
или поне да го замъгли, така 
че да лиши човека от негова-
та голяма духовна полза. Той 
знае, че няма по-красив път 
към освещението от посто-
янната молитва. Ние спира-
ме всяка мисъл и всяко впе-
чатление, което идва отвън, 
не само като призоваваме 
името на Христос, не само 
като се противопоставяме на 
мислите чрез молитва, но и 

чрез изграждане на духовно 
състояние у нас. Това носи 
такава сила на сърцето ни, 
че мислите на врага прос-
то отскачат, понякога дори 
преди да ги видим какви са. 
Усещаме приближаването на 
мислите на врага и сърцето 
е нащрек, събужда се и за-
тваря входовете на сетивата 
и на цялото същество на чо-
века, защитавайки го. Чове-
кът става като подводница, в 
която  нито една капка вода 
не може да проникне. Това 
духовно състояние е най-до-
брият положителен начин 
за предпазване на човека от 
всяко чуждо влияние, за под-
държане на духа му, потопен 
в Божия Дух. 

– Защо несигурността е 
толкова присъща в живота 
ни? 

– Нямаме нужда от сигур-
ност. Несигурността, на коя-
то сме свидетели в живота 
си, е налице с определена 
цел – да ни научи на голямо 
тайнство. Всеки път, когато 
падаме, ние се смиряваме, 
защото имаме чувство на оп-
устошение, но ако приемем 
това смиряване, Господ ни 
дава благодат да се изпра-
вим. Не оставаме изправени, 
но отново падаме и отчаяно 
трябва да научим пътя, като 
вървим отдолу към висина-
та на Божието присъствие, 
към радостта да бъдем в Не-
говото присъствие и да се 
наслаждаваме на Неговата 
благодат.

Това е пътят, който върви от 
тъмнината към светлината, 
от смъртта към живота, от 
запустението към блажен-
ството да бъдеш съединен с 
Господа в Духа. 

Това е пътят на нашата вечна 
Пасха, която живеем всеки 
път, когато се приближаваме 
до Личността на Христос. 
Когато свикнем да приема-

ме този път отдолу до мяс-
то, по-близо до личността 
на Христос. Затова не тряб-
ва да се отчайваме или да се 
обезсърчаваме, когато сме 
паднали. Ние не оставаме в 
нашето падение, но се въз-
ползваме от голямата приви-
легия да започнем наново, с 
ново начало. Не бива да на-
малява вдъхновението ни, 
нито да губим това непре-
къснато издигане към Божи-
ето присъствие, за да можем 
непрекъснато да пеем нова 
благодарствена песен с лю-
бов към Господа. Ние смя-
таме, че е голямо бедствие 
да бъдем в несигурност, да 
бъдем нестабилни и поня-
кога запустяваме, а сърцето 
ни се наранява. Но това е мо-
ментът да извикаме от дъл-
бочината на сърцето си и да 
изповядаме пред Бога наша-
та бедност и духовно опус-
тошение. Тогава Господ не-
изменно ще протегне ръката 
Си и ще ни поведе по Пътя. 
Ще започнем отначало, ще 
получим нова благодат и ще 
изпеем нова благодарствена 
песен. 

Духовност Духовност
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Разбира се, не можем да из-
бегнем качването и слизане-
то, но можем да се опитаме 
да направим престоя си долу 
(в падението ни) възмож-
но най-кратък. Когато сме 
паднали, се опитваме бързо 
да се покаем и използваме 
всички възможни средства, 
за да измолим Божията бла-
годат, която остана посто-
янна: Господ работи върху 
нас. Ние сме подобно на 
материал в Неговите ръце и 
Той се опитва да ни оформи 
в съвършен образ на Своята 
доброта и слава. Важното е 
не дали сме паднали или из-
правени, а дали живеем или 
умираме да бъдем угодни на 
Господа (виж. 2 Кор. 5:9).

– Интересът към науката, 
изкуството или философи-
ята знак ли е за духовна 
празнота? 

– Зависи. В началото на на-
шия живот това може да 
е нормално, основателно 
търсене. Опитваме се да от-
крием нещо съвършено, бо-
жествено във всичко, което 

правим. Например, ако сме 
художници, се опитваме да 
уловим вечното чрез нашето 
изкуство. Ако сме филосо-
фи, се опитваме да влезем в 
метафизичния ум, за да въз-
приемем истината. Или чрез 
изкуство, наука или филосо-
фия, това, което се опитваме 
да уловим, е вечното. Вечни-
ят обаче е Личност и ние не 
можем да Го обхванем. Мо-
жем да Го приемем само ако 
Вечният доброволно ни се 
дава. Това правим в живота 
си в Христос. Вечният дой-
де при нас, съвършенството 
на Божия Агнец се яви пред 
очите ни. И все пак, ако ста-
нем монаси и се опитаме да 
обогатим живота си, обръ-
щайки се към науката и фи-
лософията, това ще донесе 
опустошение в живота ни, 
защото там няма нищо за 
нас. За нас животът е само в 
Христос. Христос е животът 
на света и Той ни предаде 
Себе Си. Съвършеният дар 
от Неговия живот вече ни е 
предложен. 

– Когато Яков се моли цяла 

нощ, той казва на Бога: 
„Няма да Те пусна, докле 
ме не благословиш“ (Бит. 
32:26) и Христос казва: 
„Царството небесно бива 
насилвано, и насилници го 
грабят“ (Мат. 11:12). Като 
монаси обаче ние се от-
казваме от собствената си 
воля и се предаваме, без да 
„насилваме“. Това не е ли 
противоречие? 

– Едно и също нещо е. Посто-
янството в молитвата, посто-
янството в това да измолим 
Божията воля да дойде към 
нас, е същото като да се отда-
дем изцяло на Божията воля. 
Не мислете, че отдаването 
на Божията воля е някакво 
пасивно действие. Когато се 
предаваме на Божията воля, 
ние се уверяваме, че вся-
ка наша мисъл и цялата ни 
енергия, целият ни ум и ця-
лото ни сърце са непоклати-
ми в твърдата ни увереност 
и доверие в Божията милост. 
Ние съсредоточаваме всич-
ки сили на душата си в тази 
наша решимост и се молим 
с това напрежение в стремеж 

към Бога. Това не е пасивно 
отдаване без никаква актив-
ност в сърцето и ума ни. То е 
придружено от инерцията на 
молитвата. Когато настоява-
ме в молитвите си към Гос-
пода, Бог може да не ни даде 
това, което просим, но ако го 
приемем, ще усетим голяма 
утеха и дори ще бъдем щаст-
ливи.

Господ благослови упори-
тостта на Яков в молитвата 
и каза едно велико слово, 
което е останало като пра-
вило в живота на всички ни: 
„Отсега името ти ще бъде не 
Иаков, а Израил, защото ти 
се бори с Бога, та и човеци 
ще надвиваш“ (Бит. 32:28). С 
други думи, „защото си по-
казал твърдо доверие в Бо-
жията милост и в Неговата 
помощ, ще бъдеш благосло-
вен във всичко, което пра-
виш“. Истинската победа на 
Яков бе благословението да 
чуе Божия глас. В този мо-
мент заедно с гласа Му, той 
се почувствал и силен. Той 
се не страхувал вече от Исав 
и от онези, които отивали да 

Духовност Духовност



12 13

Светодавец брой 8/2022 Светодавец брой 8/2022

го убият, но докато се при-
ближавал към тях, направил 
седем земни поклона. Тога-
ва сърцето на ожесточения 
Исав се смекчило и вместо 
да го убие, той паднал и зап-
лакал. 

Следователно виждаме, че 
въпреки че Яков настоявал в 
молитвата си пред Бога, ва-
жното било, че той търсил 
истинския контакт с Бога и 
го намерил чрез смирението. 
На следващия ден той отно-
во се смирил пред Исав и 
поради това смирение всич-
ко се променило. По този на-
чин, дори когато упорстваме 
и настояваме за определено 
нещо пред Бога, ние трябва 
да сме готови да чуем гласа 
Му, независимо дали Той 
удовлетворява молбата ни 
или не. Понякога може да ни 
се струва, че Божият глас е 
много странен и няма логи-
ка, но носи избавление. 

***

Често описваме монашеския 
живот като уподобяване 

на ангелския живот. Това е 
нещо изключително, защо-
то смирението в този живот 
наподобява смирението на 
ангелите. Наистина, за та-
къв дар човек се нуждае от 
ангелско смирение. Монахът 
дава всичко, което има, и все 
пак му остава едно нещо: да 
бъде уподобен по смирен на-
чин на Христос, за да Го има 
за спътник. Когато Господ 
даде най-голямата си запо-
вед в Новия Завет („Тъй и 
вие, кога изпълните всичко 
вам заповядано, казвайте: 
ние сме слуги негодни, за-
щото извършихме, що бяхме 
длъжни да извършим“ (Лук. 
17:10)). Той имал предвид и 
съвършенството в пътя, да-
ден на монасите. Те жертват 
всичко, но все още им липсва 
едно нещо, за да достигнат 
до съвършенство: осъзнава-
нето на тяхната негодност. 
Само тогава животът им ще 
бъде истинско подражание 
на ангелския живот. Анге-
лите са посветени на веч-
ното славословие на Бога и 
въпреки това никога не гу-
бят пълното си смирение, 

покривайки сътворената си 
природа с крилете си. Тук 
също има прилика между 
ангелския живот и монаше-
ския – както ангелите вина-
ги пазят вниманието си към 
това да хвалят Бога с непрес-
танно прославяне и хвалеб-
ствени песнопения, така и 
монасите се стремят винаги 
да пазят внимателно своята 
негодност. 

Ние не отиваме в манастира, 
за да направим кариера или 
да постигнем нещо в този 
свят. Отиваме там, за да на-
учим смирението по пътя 
на Христос и смирението в 
пребиваването като ангели 
на земята. 

– Гостоприемството подра-
жание ли е на Христос? 

– Особено за нас монасите 
пътят на Христос трябва да 
бъде нашата основна цел във 
всичко. Трябва да се считаме 
за по-нисши от хората, кои-
то идват при нас. Трябва да 
ги поставим над нас и да ги 
почетем повече от себе си. 

Те идват при нас в името на 
Бога и когато им даваме ду-
ховна отмора, Бог е доволен 
и благославя живота на това 
място. Всичко, което правим 
в името на Бога има вечни 
измерения и вечна стойност. 
Св. Серафим казва, че дори 
веднъж човек да помете Бо-
жия дом има вечна награда. 
Същото е вярно ако допри-
несем дори малко за спасе-
нието на тези хора. Някои 
дори идват да изпитат Божи-
ята благодат и да придоби-
ят смирение… Ако знаехме 
как Бог действа в живота 
им, всички щяхме да бъдем 
изпълнени с благоговение и 
страхопочитание пред тях. 

– Какво можем да сторим, 
когато нараняваме нашите 
ближни неволно? 

– Опитваме се да се смирим 
пред тях. Не бива да сме не-
търпеливи в това да ги по-
учаваме, защото може да е 
твърде много за състояние-
то, в което се намират. Ако 
ги приемем и подкрепим със 
смирение, Бог ще ги доведе 

Духовност Духовност
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до някого или директно към 
Себе Си и ще ги накара да 
стоят. Както казахме преди, 
свещениците и епископите 
в Църквата са граждани от 
втора класа, а гражданите от 
първа класа са хората, кои-
то идват при тях в името на 
Бога, за да получат тяхното 
служение за спасение. На-
истина, „който прислугва 
е по-голям от онзи, който 
е на трапезата“ (по цита-
та: „Защото кой е по-голям: 
който седи на трапезата ли, 
или който слугува? Не е ли 
оня, който седи? Пък Аз съм 
среди вас като прислужник“ 
(Лук. 22:27)). Докато сме ам-
бициозни и търсим власт и 
високи позиции ние дори не 
сме християни, но сме по-
добни на езичници. Трябва 
много да внимаваме, когато 
приемаме хора, за да не ги 
нараним, да не ги обидим. Те 
не изискват нищо от нас. Ус-
мивката и доброто сърце са 
повече от достатъчни, за да 
се почувстват добре дошли. 
Отец Софроний казваше: 
„Тайната е да ги посрещнем 
топло и топло да се сбогува-

ме. По време на техния пре-
стой им позволете да живеят 
както могат и както искат. Не 
се опитвайте да ги поправя-
те. Те виждат как живеем и 
ще направят каквото могат, 
за да ни последват. Ако по-
учаваме означава, че няма-
ме смирение, освен ако това 
не ни е дадено (като послу-
шание) от Църквата. Дока-
то приемаме хората такива, 
каквито са, ние проявяваме 
смирение“. Отец Софро-
ний казваше и още: „Когато 
всеки един от вас дойде при 
мен, вие ходихте нагоре с 
краката, но с времето се на-
учихте да ходите изправени 
и сега можете дори да поуча-
вате другите. Оставете хора-
та да бъдат свободни, те ще 
намерят своя път“. 

Ако им проповядваме, мо-
жем да изземем делото на 
духовния им отец. Разбира 
се, не винаги е така. Можем 
да кажем смирено, изпълне-
но с любов слово за утеха, 
когато хората още не са по-
лучили тази своя духовна 
връзка с духовния си отец. И 

все пак са необходими мно-
го грижи, защото има голяма 
опасност. Свети Софроний 
ми каза веднъж: „Желано-
то съзнание за монаха е да 
постави себе си под всички 
в образа на Христос, Който 
постави Себе Си в дъното 
на обратната пирамида. Ако 
лесно правим забележки, ако 
с готовност поучаваме, гу-
бим смирението. Тайната е 
да дадем топло посрещане и 
топло отпращане, сбогуване, 

а Бог ще направи останало-
то. Внимавай да не провоки-
раш нищо негативно в тях и 
те сами ще намерят пътя си. 
Ние не сме спасителите на 
света. „Дете ни се роди, Спа-
сител ни се даде“, пеем на 
Рождество Христово“.

Източник: pemptousia.com

Превод: Ангел Карадаков
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Почитта към Света Богородица в  Право-
славната традиция и християнското ду-

ховно наследство на Българската църква

   Доц. д-р Костадин Нушев

             Според Свещеното пре-
дание на Църквата животът и 
личната святост на Пресвета 
Богородица са неразривна част 
от Божието домостроителство 
за нашето спасение. Като Пре-
чиста Дева и Божия Майка тя 
доброволно приема да изпълни 
Божията воля и с пълна преда-
ност и смирение пред Всевиш-

Богословие

ния се съгласява да стане Майка на Сина Божий и да роди 
Спасителя, а с това свое доброволно съгласие тя приема 
със съвършено послушание да участва във „Великото тайн-
ство“ на Боговъплъщението и спасението на човешкия род. 
Именно Пресвета Дева Мария, чрез свръхестествената сила 
и действие на Светия Дух, става Майка на Сина Божий и Ро-
дителка на нашия Господ Иисус Христос, Който „се въплъ-
ти заради нас човеците и нашето спасение и стана Човек“. 
           Така чрез своето избраничество от Бога, но и по-
средством своето съвършено девство и добродетелност, 
праведност и чистота, благочестие и послушание пред во-
лята на Всевишния Пресвета Дева Мария става Богородица 
и съдейства по един неповторим начин за осъществяване на 
Божия промислителен план за спасението на човешкия род 
и става съработник на Бога при извършване на Божието спа-
сително дело и Христовото дело на земята. 
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 Църковната почит и християнското догматическо 
учение за Пресвета Богородица се изразяват в духовния и 
молитвения живот на християните по много начини и чрез 
различни средства – чрез догматическите и вероучителни 
формулировки на съборното учение на Църквата, чрез про-
поведта и поучението от амвона на християнските храмове, 
чрез празничния календар на Богородичните празници, чрез 
химнологията и молитвословията на хилядолетната Право-
славна традиция, а също така и посредством иконографията 
и различните произведения на християнското изкуство. 
 Песнопенията и молитвите на Църквата, особено за 
големите Богородични празници, съдържат християнските 
истини на вярата и разкриват за нас в пълнота свещените и 
богооткровени истини на църковното учение за Света Бого-
родица в съчетание с молитвения опит и духовното благо-
честие на вярващите християни. Те съдържат благовестието 
на Църквата за спасението и за нейното уникално място в 
Божия промислителен план и Тайната на спасението на чо-
века и за нейната неразривна духовна връзка с Единородния 
Божий Син, Който чрез нея стана Син Човешки и наш Из-
купител и Господ. В молитвите на Църквата към Света Бо-
городица ние се приобщаваме към призива на вярващите за 
небесна закрила и застъпничество към Пречистата и Всеми-
лосърдна Божия Майка и изпросваме нейното човеколюби-
во небесно прокровителство за нас и за всички християни, 
както и за целия човешки род пред Бога и пред небесния 
престол на Нейния възлюбен Син и наш Господ.  

1. Животът на Света Богородица и Свещеното Преда-
ние на Църквата

 За живота и земните подвизи на Света Богородица 
ние научаваме от Свещеното Предание на Църквата, което е 

съхранило за нас през вековете свидетелства за Рождеството 
на Дева Мария, за нейните праведни родители и за тържест-
веното Въвеждане на тригодишната дева в Йерусалимския 
храм. В Свещеното Писание на Новия Завет - в евангелското 
повествувание според апостол Лука и другите трима еванге-
листи, ние откриваме разказ за Благовещението, за събития-
та от земния живот на Спасителя и проповедта на апостоли-
те, в които Света Богородица е участвала и е заемала своето 
почетно място. Така, например, в редица епизоди от земния 
живот на Богородица и апостолските деяния, които нами-
раме отразени в свидетелствата на Църквата, разбираме за 
нейното присъствие при Възкресението и Възнесението на 
Нашия Господ Иисус Христос и при слизането на Светия 
Дух на Петдесетница над апостолите. В иконографията на 
Православната църква тези събития от свещената история 
на Новия Завет са засвидетелствани ясно и разкрити по ка-
тегоричен начин и с оглед на централното място, което Све-
та Богородица заема в живота на Църквата. (1:27-178)  
 Според апостолското предание на Древната църква, 
както и според множество древни свидетелства от истори-
ята на ранното християнство, след Възнесението на Нашия 
Господ Иисус Христос и Петдесетница, когато апостолите 
се изпълнили със силата на Светия Дух и поели своята ми-
сия да проповядват Евангелието, да разпространяват вярата 
в Христа и спасението по целия свят, Пресвета Богородица 
живяла в дома на свети Йоан Богослов, в изпълнение на за-
ръката на Спасителя от Кръста (Йоан 19:26-27). Тя пребива-
вала заедно с апостолите в Йерусалим в постоянна молит-
ва, псалмопение и духовно общение с Христовите ученици 
като тяхна духовна Майка и Застъпница пред Бога и Своя 
Син. (1:21)
 Православната църква прославя Богородица като 
покровителка на християните пред Своя Единороден Син, 

Богословие Богословие
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молитвеница и закрилница на нуждаещите се пред Бога и 
помощница в трудностите и скърбите по пътя към спасение-
то в тукашния им земен живот.
 Въз основа на тази истина на вярата и духовна почит 
към Богородица Църквата ни учи да се обръщаме със сърде-
на молитва към Божията Майка и да се молим, заедно с дру-
гите християни, с множество благодарствени, възторжени 
или покайни слова, с различни славословия или с искрени 
прошения и хвалебни думи. Затова християните винаги, на-
ред с молитвената почит към Бога и призоваването на Спа-
сителя, се обръщат с молитвени прошения за духовна закри-
ла и към Пресвета Богородица. Молитвата на християните 
в Църквата винаги са отправени към Сина Божий Иисус 
Христос и към Божията Майка, а Църквата, от своя страна, 
ни учи винаги да прославяме Света Богородица за нейното 
съвършенство и човеколюбие, да благодарим за нейната ми-
лосърдна грижа за човешкия род и да се молим за нейната 
небесна закрила и покровителство пред Бога. (1:27-29)
 Почитта към Света Богородица в Православната 
църква е дълбоко свързана и с личността и делото на св. 
евангелист Йоан Богослов, който като любим ученик на 
Господ Иисус Христос, получава от Спасителя и специал-
на отговорност и мисия. На този апостол Той поверил гри-
жите за Своята Майка в знак на духовна близост и доверие 
когато само двамата с нея останали при Христос по време 
на Неговите страдание на Кръста. Така любимият ученик 
и апостол става „духовен син“ и на Пресвета Богородица, 
придружава я навсякъде до нейното Успение и завещава на 
Църквата любовта и почитта към Света Дева Мария, която 
се превръща в неразривна част на апостолското предание и 
християнското благочестие. Според Православното учение 
мястото на Света Богородица и на св. апостол и евангелист 
Йоан Богослов в свещеното предание и мистическото уче-

ние на Църквата са от основоположно и ключово значение 
за самото Православие. Без вярата и почитта към Света Бо-
городица, според големия православен богослов на ХХ век 
о. Сергий Булгаков, самото християнство губи своя църко-
вен характер и се превръща в нецърковно и неправослав-
но християнство, което лесно се отклонява от апостолското 
предание, а без почитта към св. евангелист Йоан Богослов 
и неговото учение за божествената любов, Православието 
губи своя духовен и мистичен характер (3). 

2. Достойнството на Пресвета Богородица и учението на 
Църквата

 Чрез своя личен живот и лична святост, чрез съвър-
шената чистота и приснодевство, чрез великото смирение и 
съвършено послушание пред Бога и преданост на Негова-
та воля Пресвета Дева Мария се удостоява да стане Божия 
Майка и затова напълно основателно Църквата я почита и 
величае, славослови и възхвалява като истинска Богородица 
– като „по-почитана от херувимите и по-славна от серафи-
мите, защото е родила Бог Слово и е станала Майка на На-
шия Господ“! Тази вяра е засвидетелствана от светите отци 
и запечатана от вероопределенията на Вселенските събори 
ясно и категорично още през V век и е утвърдена от Църква-
та по време на Христологическите спорове при отхвърляне 
на заблудите на несторианството, монофизитството и моно-
телитството, а след това и при победата на иконопочитание-
то и преодоляване на негативното влияние на иконоборство-
то.
 Редица свети отци от тази епоха на Вселенските съ-
бори като св. Атанасий Велики, св. Василий Велики, св. 
Йоан Златоуст, св. Кирил Александрийски, св. Максим Из-
поведник, св. Йоан Дамаскин и много други са разкривали 
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в дълбочина величието и светостта, чистотата и съвършен-
ството на Пречистата Приснодева Мария и нейното истин-
ско достойство и реална сила пред Бога и специално място 
пред сина Божий Иисус Христос като Божия Майка, Богоро-
дица, Богоневеста и Небесна царица. (1:19-20)
 В едно от песнопенията на Православната църква в 
чест на Пресвета Богородица, което е предадено в пълно-
та от архангел Гаврийл като небесна песен в прослава на 
Небесната царица за вечно поменаване и изпълнение от 
християните, и е въведено в свещенодействията на Светата 
Божествена Литургия, всички ние заедно с небесните жите-
ли пеем и възхваляваме Пречистата Богородица с думите: 
“Достойно е, наистина да те облажваме, Богородице! Вина-
ги блажена и пренепорочна и Майка на нашия Бог“!
 Големият православен светец и праведен отец свети 
Йоан Кронщадски в едно свое поучение за Благовещение и 
Тайната на Боговъплъщението разкрива учението на Право-
славната църква за спасението и за достойнството на Света 
Богородица със следните думи: „Как Пресветата Дева е мо-
гла да вмести в пречистата си утроба нетърпимия огън на 
Божеството и да остане невредима и пребиваваща навеки 
като Майка на Въплътилия Се Бог? Толкова е велико и чуд-
но това Тайнство на Въплъщението на Сина Божий от Пре-
светата и Приснодева Мария и с такава Божествена премъд-
рост е изпълнено! Недоумяват не само човешките умове, но 
и ангелските как Безначалният, Необятният и Непристъпен 
Бог е понизил Себе Си до „образ на раб“ и е станал Човек, 
без при това да престава да бъде Бог и ни най-малко да ума-
лява Божествената Си слава!“(2:1)
 В духа на Православното съборно учение на Църк-
вата и светоотеческото богословско предание за Божията 
Майка св. Йоан Кронщадски в по-ново време изразява свое-
то духовно преклонение и почит към Пресвета Богородица 

като призовава християните да се доближат духовно до ве-
личествения образ на Пречистата Дева. Той дава израз на 
своята свещена почит към Богоматер чрез възторжени сло-
ва: „Погледнете как сияе образа на Пресветата Богородица и 
Приснодева Мария! Какви дивни добродетели и съвършен-
ства има у нея, а нали и тя е човек!? Какво е въздигнало и 
възвеличило на тази несравнима висота Пресветата Дева и 
я е направило толкова преславна и велика, стояща по-високо 
от херувимите и по-прославена от серафимите?“

3. Почитта към Пресвета Богородица
 и православното благочестие

 Съвършенството и светостта на Пресвета Дева Ма-
рия, нейната добродетелност и благочестие, смирение и по-
слушание към Божията воля са пример за следване и обра-
зец за подражание за всеки християнин. За да се удостои да 
стане Майка на Сина Божий и Богородица тя е била избрана 
от Всевишния, но също така се е издигнала по духовната 
лествица на добродетелите и е достигнала до лична святост 
и нравствено съвършенство чрез праведен и добродетелен 
живот, постоянна молитва, трудолюбие, смирение, пълна 
преданост на Божията воля и съвършено послушание.
 Ето как св. Йоан Кронщадски обобщава църковното 
учение за нравственото съвършенство и светостта на Пре-
света Дева Мария в отговор на поставение от него въпрос за 
това чрез кои добродетели Пречистата се е издигнала до та-
кова съвършенство, при което Бог е определил тя да застане 
по-високо от херувимите и да бъде по-славна от серафими-
те? Според праведния свещеник и православен светец „три 
са величайшите добродетели, въздигнали Пресвета Богоро-
дица на тази висота: смирение, чистота и пламенна любов 
към Бога, която е чужда на всяка земна любов към веществе-
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ното! Тя Самата изповядва и свидетелства, че „Господ е по-
гледнал на смирението на Своята рабиня“ (Лука 1:48).(2:3)
 Затова като имаме това съзнание за величието на 
Пресветата наша Владичица и Пречиста Дева Мария Бо-
городица, заключава в своето поучително слово св. Йоан 
Кронщадски, нека и ние да отдаваме винаги заедно с Църк-
вата и всички православни християни на Божията Майка 
полагащата се почит и прослава. „Да възвеличим и ние, бра-
тя и сестри, казва светия праведник, с чисти сърца и чисти 
уста Божията Майка, която е възвеличена и превъзнесена 
над всички твари, над ангелите и човеците! Възвеличена е 
от Самия Бог и Творец на всяка твар!“(2:4)
 В духа на това учение на Православната църква все-
ки християнин, който иска да се доближи до величието на 
Света Богородица, е необходимо да подхожда към нейната 
нравствена чистота и съвършенство с дълбоко смирение, с 
покайно чувство и сърдечно съкрушаване за греха, със съз-
нание за своята духовна немощ и недостойнство и да из-
просва от самата Владичица и Небесна царица да се удос-
тои да получи просвещение и благодатен дар, за да може 
да я прославя, да говори и славослови за нейната съвърше-
на чистота, да възпява и да поучава за Нейното Величие и 
небесно блаженство. Така са постъпвали всички благодат-
но очистени и духовно озарени, вдъхновени и богоозарени 
чрез Христовата благодатна сила свети отци и учители на 
Църквата, които са богословствали или химнословели, поу-
чавали и прославяли Света Богородица с учителни слова и 
прекрасни песнопения, със славословия и хвалебни химни. 
 От примера на свети отци и духовни подвижници 
като св. Йоан Дамаскин и св. Йоан Кукузел, които са ни за-
вещали прекрасни духовни поучения и красиви песнопения 
за Света Богородица, останали в църковното богослужение 
и украсили духовната съкровищница на Вселенската църк-

ва, се убеждаваме че и небесната закрила чрез чудотворните 
икони на Божията майка над всеки подвижник и усърден в 
молитвата християнин се даряват от Пречистата Богородица 
като духовен дар. 
 В духа на тази съборна традиция на Църквата, и съ-
гласно с тези превъзходни и изрядни поучения, дошли до 
нас от богоозарения ум на светите отци и славни учители 
на Православието, и ние следва винаги с молитвено чувство 
и покайно настроение да се обръщаме към нашата Небес-
на царица и Господарка, Милостива Закрилница, Пътево-
дителка и Скоропослушница с възторжени думи и красиви 
слова като тези от църковната молитва: “Възпявам Твоята 
благодат, Владичице, и Те моля: облагодати ума ми. Научи 
ме право да ходя по пътя на Христовите заповеди. Укрепи 
ме да бодърствувам в песен, като прогониш от мен съня на 
унинието. С Твоите молби, Богоневесто, развържи мене, 
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окования с веригите на грехопадението. Нощем и денем ме 
пази, като ме избавяш от враговете, които ме нападат.”

4. Молитвена и богослужебна почит 
към Пресвета Богородица

 Духовната почит на Църквата и любовта на хрис-
тияните към Пресвета Богородица се разкриват в пълнота 
в молитвословията и химнологията, които присъстват в 
ежедневното богослужение или специално украсяват праз-
ничните служби на големите Богородични празници през 
църковната година. В молитвите на християните и в бого-
служебните последования на Църквата неизменно присъст-
ват множество прошения, славословия и хвалебни песни в 
прослава на Света Богородица, които разкриват съборното 
съзнание и съборния дух на църковното богословско учение 
и свидетелстват за духовния опит на хиляди подвижници и 
богоозарени свети отци и учители на Църквата.
 Тези църковни песнопения имат своето основание и 
произход от Свещеното Писание на Новия завет и Свещено-
то Предание на Църквата и присъстват в молитвите на хрис-
тияните още от апостолско време. Молитвите, насочени и 
обърнати към Пресвета Богородица, винаги са свързани с 
Нейния Възлюбен и Единороден син и Наш Господ Иисус 
Христос, Който е Наш Спасител и Изкупител, Първосвеще-
ник и Небесен Цар. (1:17-18)
 Когато ние се молим лично или съборно заедно с 
Църквата, винаги нашите молитви са в духа на църковното 
съзнание и съборния дух на Православието, чрез които ние 
се уповаваме на Божията благодат и неразривната връзка на 
майчина обич и умиление на Света Богородица към Нейния 
Син и Наш Господ. Не случайно едно от основните иконог-
рафски изображения на Света Богородиця в Православната 

традиция на Църквата се нарича „Умиление“ и съответно 
много от Чудотворните икони на Пресвета Богородица но-
сят това наименование „Умиление“ (гр. „Елеуса“). (5) 
 Думите и молитвените слова на тези църковни про-
шения, химни и песнопения са винаги насочени към застъп-
ничеството и закрилата на Небесната Царица и майка на 
християнския род. Това са молитви, които се изтръгват от 
дълбините на християнските сърца и се обличат в кратки 
слова без излишно многословие. Те съдържат едновременно 
покайно и изповедно настроение и призив за духовна закри-
ла и с езика на Църквата ни предават едновременно истини-
те на вярата и духа на молитвата. Заедно с вярващите хрис-
тияни ние често пъти се обръщаме към Света Богородица с 
думите: „Пречиста Дево и Майко Божия, моли Христа Бога 
за нас!“ или „Пресвятая Богородица, спаси нас!“
 Най-кратката молитва в Православното богослуже-
ние на Църквата е молитвата към Божията Майка, която гла-
си: “Пресветая Богородице, спаси нас!”
Тази кратка и дълбоко съдържателна молитва православ-
ните християни постоянно и ежедневно изговарят устно 
или повтарят мислено в дълбините на сърцата си, както в 
своя личен молитвен подвиг у дома или на път, по време на 
работа или преди важни и отговорни дела, така и заедно с 
Църквата по време на богослужение в прослава на Небесна-
та Царица и Закрилница на християните пред Бога. Много и 
различни по своето духовно настроение са църковните мо-
литви към Пресвета Богородица, но всички те изразяват в 
пълнота различното състояние и преживяване на вярващите 
християни, техните духовни потребности и нужди, чисто-
тата и красотата на емоционалните преживявания, които са 
озарени и въздигнати в молитвата към Божието царство и 
величието на небесната царица. Във всички тях присъства 
и синовната обич на християните и чувството на почит и 
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преклонение към светостта и чистотата на Божията Майка.
По време на Великия пост и на Богородичния пост преди 
големия празник „Успение Богородично“ православните 
християни участват в съборните богослужения и молитвено 
се обръщат към Богородица с думите на Акатиста и Молеб-
ния канон, в които есто можем да чуем чудните и възторже-
ни излияния от молещото се сърце на християните, които са 
вдъхновени от Църквата: “Богоблажена Майко Божия, коя-
то си родила Благодетеля, подател на благата, излей върху 
всички богатство от благодеяния: ти можеш всичко, понеже 
си родила могъщия по сила Христа. Ти, която си закрилница 
на християните, помощничка на слабите, надежда на обез-
надеждените и спасение на грешните! Майко Божия, съхра-
ни ни под твоя Покров!” 

5.  Почитта към Пресвета Богородица и православните 
традиции на Българската църква

 Християнската почит към Пресвета Богородица, 
която е утвърдена от Църквата още от древните времена 
на апостолското благовестие, е била позната по български-
те земи и присъства в християнските традиции и свещени 
места в България от много векове преди официалното По-
кръстване на българите. Още с утвърждаването на вярата и 
почитта към Света Богородица в догматическото учение на 
Църквата по време на Вселенските събори по нашите земи 
започват да се изграждат християнски храмове, базилики и 
манастири, посветени на Божията Майка. (4:23-32) 
 Така например една от ранните базилики по днеш-
ните български земи, построена през V век в епископското 
средище на античния град Месемврия (днешния Несебър), 
е посветена на Света Богородица („Елеуса“). Тази базилика, 
построена по време на утвърждаването на Християнството 

в Римската империя заедно с епископската базилика в града 
– храма „Света София (Старата митрополия), дълго време е 
функционирала и като манастир, който има своето място и 
в българската църковна история. Византийският грам Ме-
семврия с неговите християнски храмове и манастири става 
български град в началото на IX век още преди Покръства-
нето и неговите традиции обогатяват българската култура 
още от времето на присъствието на гр. Несебър в пределите 
на Първото българско царство. Християнските традиции и 
църковна култура навлизат сред българите и по други пъти-
ща от Византия чрез големите християнски културни цен-
трове в Константинопол и Солун, както и чрез влиянието на 
множеството манастири и монашески обители на Балкани-
те. (6:101-108)
 Манастирът „Св. Богородица Елеуса“ в античния 
черноморски град Месемврия (Несебър) като древно хрис-
тиянско духовно средище продължава да действа като важен 
монашески център и през Средновековието, а през след-
ващите векове, и по време на Второто българско царство, 
той е част от книжовните средища в Българската държава, 
свързани с Търновската книжовна школа и духовността на 
исихазма. Една от най-забележителните Икони на Света Бо-
городица от XIV в., запазена като ценен паметник на бъл-
гарското християнско изкуство от тази епоха, е иконата „Св. 
Богородица Елеуса“, подарена от българския владетел цар 
Иван Александър с дарителски надпис на гръцки език вър-
ху сребърния обков. Тази знаменита средновековна икона 
на Света Богородица, която разкрива почитта към Божията 
Майка през тази епоха, е един от шедьоврите на християн-
ското иконописно изкуство и едно от съкровищата на сред-
новековното българско културно наследство. (5:44) 
 Християнските традиции на църковна прослава и 
духовна почит към Света Богородица по българските земи 
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са силно разпространени още от времето на проникването 
на самото Християнство, което съвпада с Христологически-
те и окноборческите спорове и утвърждаването на мястото 
на Божията Майка и нейните икони в християнското бого-
служение. По естествен начин тази почит към Богородица 
в рамките на Православното богословие, богослужение и 
благочестие се възприемат като интегрална част от Хрис-
тиянството и обогатяват българската духовна култура след 
Покръстването. Почитта към Божията Майка е неразривна 
част от християнската вяра и православната култура на бъл-
гарите през вековете и до голяма степен тя определя харак-
тера на православното благочестие и народните традиции. 
Вярата, молитвата и почитта към Богородица дават своите 
духовни плодове в историята и живота на Българската църк-
ва и присъстват неотклонно в духовните устои на народното 
благочестие на българите. За това обстоятелство до голяма 
степен първопричината се корени във факта, че по-големите 
български манастири и съхраняващите се там светини – Чу-
дотворни икони, са посветени на Пресветата и Пречиста 
Дева Мария и Всехвална наша Царица Света Богородица. 
(5)
 По-големите православни манастири и духовни оби-
тели в българските земи са посветени именно на Света Бо-
городица и в тях се съхраняват почитани от българите чудо-
творни икони на Божията майка, които са обект на засилена 
почит не само по време на храмовите празници или по вре-
ме на Богородичния пост, но по всяко време на годината и 
през целия живот на всеки вярващ и неговото семейство. В 
големите ставропигиални манастири в България – Рилския, 
Бачковския и Троянския, както и в други по-малки епархи-
ални манастири като Роженски, Драгалевски, Черепишки, 
Сеславски, Ресиловски и други, се съхраняват особено по-
читани от българите, и от всички православни християни, 

Чудотворни икони на Света Богородица, които са обект на 
всенародна почит и прослава, на молитвено почитание и по-
стоянно духовно поклонничество. Тези Чудотворни икони, 
както и Богородичните празници през годината, които са по-
читани и като храмови празници на много от българските 
православни манастири, са едни от основните духовни фак-
тори и църковни основания за изграждане на християнски-
те традиции, и особености на народното благочестие, сред 
православния български народ в продължение на дългите 
векове от християнската история. (5)
 Всички тези духовни християнски традиции на мо-
литвена почит и празнуване на църковните празници на 
Света Богородица, които идват от миналото, са живи и 
действени и в днешно време. Те водят стотици поклонни-
ци и хиляди вярващи при Чудотворните икони на Божията 
майка – Пътеводителка и Скоропослушница, Небесна Ца-
рица и Милваща, „Всех скорбящих радост“ и „Всецарица“, 
в храмове и манастири из цяла България. На първо място в 
Рилския и Бачковския манастир, в Троянския и Роженския 
манастир, при Чудотворните икони на Света Богородица в 
Асеновград и Несебър, а и навсякъде в православните хра-
мове, където се излива чрез Нейния небесен Покров благо-
датната подкрепа, небесна закрила и чудотворна помощ за 
изцеление на телата и утешение на душите на всички вяр-
ващи, които призоват усърдно в искрена и силна молитва 
Божията милост.  
 Почитта към Света Богородица сред вярващия бъл-
гарски народ е особено силна по време на Богородичния 
пост и при подготовка на другите Богородични празници в 
църковния календар. Тя се разкрива и при поклонение пред 
Чудотворните икони на Божията Майка, които се почитат 
в българските храмове и манастири. Наред с прославените 
чудотворни икони на Боията Майка от Рилския манастир, 
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Бачковската света обител и Троянския манастир, Роженския 
манастир, Несебър и Асеновград през последните години 
молитвеното почитание на вярващия български народ се из-
разява и пред множество нови чудотворни копия на някои 
прославени светогорски икони като като тези на свещените 
образи „Достойно есть“ и „Всецарица“. 
 През последното десетилетие такова чудотворно 
копие на Протатската икона на Божията Майка „Достойно 
ест“ от Света гора се съхранява и почита всенародно от вяр-
ващите православни българи в Патриаршеската катедрала 
„Св. Александър Невски“ в гр. София, а копия на иконата 
на Пречестната Владичица „Всецарица“ са изложени за 
всенародна почит в Гигинския (Църногорски) манастир и в 
много други енорийски храмове. В много от нашите мит-
рополитски катедрали, енорийски и манастирски храмове 
– навсякъде в Българската православна църква в страната и 
в чужбина, се съхраняват чудотворни свещени образи на Бо-
жията Майка, пред които българите изливат своите топли и 
съкровени молитви, радостни славословия и благодарстве-
ни молебени. 
 Особено по време на Богородичния пост при изпъл-
нение на горещите молитвословия, обърнати към Небесна-
та Владичица и Всецарица можем да чуем във всички наш 
храмове възторжени молитви, благодарствени славословия 
и сърдечни прошения:
 “Пресветая Богородице, спаси нас! Спаси от беди 
твоите раби, Богородице, защото всички, подир Бога, към 
тебе прибягваме, като към неразрушима стена и застъпни-
ца. Погледни добросърдечно, всевъзпявана Богородице, на 
моето тежко телесно страдание и изцери душевната ми бол-
ка. Богородице Владичице, гореща молитвеница, необори-
ма стена, извор на милост; прибежище на света, усърдно ти 
викаме: побързай ти, едничка бърза застъпница, и ни избави 

от беди.”
 Нека и ние в духа на Църквата, и на нейните богоро-
дични молитви, в навечерието и в светлината на големия Бо-
городичен празник „Успение на Пресвета Богородица“ (Го-
ляма Богородица), да възкликнем заедно с цялата Вселенска 
църква и с целия вярващ народ, заедно с небесните ангелски 
хорове славословещи Бога като възкликнем с духовно вели-
чание към Пресветата и Пречиста наша Владичица и Прис-
нодева Мария; да я призовем и да я възпеем с радостни и 
тържествени славословия и църковни песнопения: 
 “Радвай се Благодатна, Господ е с Тебе! Благослове-
на си ти между жените и благословен е плодът на твоята 
утроба! Радвай се ти, която превъзхождаш по разум премъд-
рите; радвай се ти, която озаряваш ума на верните! Радвай 
се Невесто неневестная!” 
 По молитвите на Пресветата наша Владичица и 
Приснодева Мария Богородица, Господи Иисусе Христе 
Сине Божий, помилуй и спаси нас! 
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Етнонимът „Българско“ 
в невмените

 музикални ръкописи

    Продуктът от творческата изява на чове-
ка, т.е. изкуството, в своите пет разновид-
ности (според някои седем) бива изразя-
вано с различни средства. Така например, 
главно средство за изразяване на резбар-
ското изкуство е дървото, на живописта, 
една от категориите на изобразително-
то изкуство – багрите, на архитектурата 
– различните строителни материали, на 

кулинарното изкуство – хранителните продукти, но и вку-
совото усещане, на театралното изкуство – артистичните 
похвати и т.н. В тази последователност следва да отбеле-
жим, че средство за изразяване на музикалното изкуство е 
звукът. Съчетаването на различни звуци пък съставя всяко 
музикално произведение, а то от своя страна има свои ос-
новни елементи. Това са: 

Доц. д-р Любомир Игнатов

тон, амбитус 
(тонообхват), 
темпо, ритъм, 

мелоизплитане,
 динамика и др. 

    Богатството на музикалното изкуство се състои именно 
в подхода на интерпретиране на посочените основни еле-
менти на музиката. Това най-ярко е представено в отделни-
те етномузикални култури, тъй като всеки народ по земното 
лице притежава своя самобитна и уникална песенна и музи-
кално-инструментална традиция. В това богато разнообра-
зие от музикални култури едни са по-близки една от друга 
с обаятелните си музикални фигури, други са по-далечни, а 
трети будят недоумение, че дори изобщо са наречени „му-
зика“. 

    В илюстрация следва да посочим сакралните песни на 
някои индиански племена в Америка, както и битовите та-
кива на ескимосите далеч на Север, които са някак странни 
за европейското и близкоизточно схващане за музика, но за 
носещите тази музикална култура изявите в тази насока са 
повод за национална гордост. Всички тези музикални тра-
диции обаче, независимо от различията помежду им при-
тежават основните принципи на музиката, без които не би 
имало музика. Всички съдържат понятието за това изкуство. 
В зората на човешката история това понятие определил Иу-
вал – първият засвидетелстван в Библията музикант, наре-
чен в книга Битие “баща на всички, които свирят на гусли и 
пищялки” (Бит.4:21). Иувал живял преди всемирния потоп - 
седмо поколение след Адам, внук на Матусал и праправнук 
на Енох - Каинов син.
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    Развоят на музиката след времето на Иувал би могло да се 
оприличи в някаква степен със станалото по време на вави-
лонското стълпотворение. Според библейското повествува-
ние първоначално човечеството говорело на един разбираем 
за всички език, а впоследствие – при строежа на кулата, все-
ки заговорил на различен език, запазвайки обаче принципи-
те на говорене. Формирането на музикалните традиции на 
отделните народи обаче, не станало изведнъж, но все пак 
много напомня за споменатото библейско събитие. След-
ващите редове са посветени на едно особено направление 
на музикалното изкуство – църковното пение, възникнало 
и развило се в битност на единение на различни етнически 
музикални традиции. В древност при вавилонската кула 
Бог размесил езиците, но с изпращането на Утешителя Дух 
Светий над апостолите призвал всички към единение, както 
се казва в кондака за Петдесетница[1]. Един от образите на 
това единение е именно църковното пение, инкорпорирало 
наред с другите етномелодики и елементи на българската 
песенност.
 
    И така, през VІ в. историята на църковнопевческото из-
куство вписва в своите анали едно преломно за духовното 
пение явление - приключва формирането в общи линии на 
източната църковна музика, която в периода от ІV до VІ в. 
осъществява процес на синтезиране на гръко-римската, си-
рийско-елинистичната и семитско-иранската песенни тра-
диции. Известно е обаче, че в основата й заляга предимно 
наследената от раннохристиянския период еврейска синаго-
гална певческа практика[2]. През следващите векове тя про-
дължава да се развива като вече за градивна платформа й 
служи сформирания компилат до VІ в., наслагвайки и впли-
тайки в себе си и други музикални традиции.
 

    Българския етнос, разбира се, не останал безучастен и 
културно стерилен, а подобно на редица други етноси отдал 
и свой елемент в църковнопевческата култура. Старобъл-
гарската църковнопесенна традиция и особено звучният и 
изкусен български фолклор, както свидетелстват изворите, 
не останали незабелязани, а се отразили оставайки значи-
телна следа в църковната музика на целия югоизточен ре-
гион, достигайки дори и на североизток - до Малка Скития 
(Молдова) и Русия. Доказателство за това са поместените 
в ръкописните музикални кодекси многобройни църков-
ни композиции, носещи надслов βουλγαρικόν – българско, 
ἡ βουλγάρα – българката, ἡ βουλγαρίτζα – българчицата и 
т.н.[3]. На североизток - в Молдова и Русия, българския му-
зикален принос е известен като “Болгарский роспев”.
 
    Появата на български песнопения в музикалните ръкопи-
си датира към 14 век, т.е. в така нареченият Кукузелев пери-
од от развитието на църковната музика, известен в църков-
номузикалната наука още като Късновизантийски период. 

Едно от имената свързани 
с това събитие е Йоан Гликис, 

известен като учител в 
църковнопевческото изкуство

 на св. Йоан Кукузел. 

    Първенствуващата роля на Йоан Гликис в музикоучи-
телното дело е особено добре илюстрирана в два църков-
нопевчески паметника - ръкопис № 146 от библиотеката 
на Хилендарския манастир (ХІV в.), в който той е наречен 
“Учителят на учителите” (ὀ διδάσκαλος τῶν διδασκάλων)[4], 
и ръкопис № 457 от библиотеката на светогорския манастир 
Кутлумуш (ХІV в.), представящ миниатюра, в която Гликис 
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е изобразен в позиция на преподаване урок по хирономика 
(древен начин на дирижиране), а като негови ученици в съ-
щата миниатюра са представени всеизвестните в църковно-
музикалното поприще Йоан Кукузел и Ксенос Коронис[5]. 

    Следва да отбележим, че Йоан Гликис е първият, който 
оставил песенна творба с надслов “българка” (ή βουλγάρα), 
или с други варианти на този етноним. Преписи на надпис-
вания с името му полиелеен стих „Сиона царя Аморейска“... 
(Τὸν Σιὼν βασιλέα τῶν Άμοραίων) на първи глас, обозначаван 
като „българка”, е известно, че съдържат ръкописите: Кси-
ропотам 273 (л. 35б)[6], Хилендар 97 (л. 139а), НБГ 2622 
(л. 189а), НБГ 2444 (л. 79б) и Дуйчев Д. гр. 9 (л. 84б)[7], 
а вероятно съществуват и други преписи на тази творба. 
Полиелейният му стих „Памят Твоя в род и род“ (Καὶ τὸ 
μνημόσυνόν σου εἴς γενεάν καὶ γενεάν), отново на първи глас, 
означен също като български, се среща в множество пре-
писи. от втората половина на ХVІІ в. песнопението е над-
писвано и като творба на Кукузел[8]. Надписът на същата в 
ръкописите Barb. gr. 283 от ХVІІ в. (Ватиканска апостоличе-
ска библиотека),  Дохиар 332 от ХVІІІ в. (л. 69б), Ксиропо-
там 317 от началото на ХVІІІ в. (л.71б), Пантелеимон 947 от 
края на ХVІІ и началото на ХVІІІ в. и др., гласи: „Българката 
– творба на господин Йоан Гликис. Други пък казват, че е на 
майстора”[9], т. е. на  Йоан кукузел. На Йоан Гликис бива 
приписван и стихът „И даде землю их достояние...“ (Καὶ 
δόντι τῆν γῆν αὐτῶν κληρονομίαν), който в редица ръкописи 
е с „българско”, или „западно” означение, а засега само в 
Дуйчев Д. гр. 34 от 1436 г. (л. 261а) ползва рубриката „от 
Гликис, наречено западно”[10].
 
    Известна е херувимска песен на шести глас, чийто напев 
е наречен “западен” (δυσικόν) – наименование, утвърдено 

навярно вследствие на обстоятелството, че напева й носи 
характерните белези на западната музикална традиция, за 
каквато по това време се считала  българската[11], както и 
изобщо песенната традиция в западните райони на Балкан-
ския п-ов. Същото означение ползват и негови мелографии 
върху полиелейни стихове. Интерес предизвиква факта, че 
в редица ръкописи - Хилендар 97, НБГ 2622, НБГ 928 и др., 
самият Йоан Гликис е наречен „западния” – Γλυκέου τοὺ 
δυσικοὺ[12]. Заслужава да бъде отбелязано също така, че е 
известен и случай, при който над полиелеен стих (пс.135:13а 
в ръкопис от Виенската национална библиотека - Theol. gr. 
185, f. 149r) е употребено означението „западно и българ-
ско” (δϊσϊκου καὶ βουλγαρικόν)[13], отнасящо се обаче за 
стих в две части (Εἰς διάρεσεις)[14].

 
     Както вече бе споменато, 
     песнопение с българско
    означение се приписва и 

     на св. Йоан Кукузел.

     Тази многоизвестна сред любителите на средновековното 
църковнопевческо изкуство творба – „Полиелея на българ-
ката”, някои изследователи определят като подобна по вид 
на западноевропейската музикална форма „тема с вариации” 
и преди всичко като синтез на най-високите постижения на 
вековната византийска теория и практика с богатата и емо-
ционална българска мелодика, и характерна българска рит-
мика...[15]. За този шедьовър на средновековната църковна 
музика е изказана още и следната характеристика: Слушай-
ки „Полиелея на българката”, човек от нищо не е поразен, 
музикалната мисъл непринудено се развива, съвършената и 
своеобразна „модулационна” и „вариационна” техника като 
че ли не прави впечатление. Но ако човек „се озърне”, (...) 
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ще разбере, че стои на недостъпни планински върхове, (...) 
умело и сигурно изведен там от своеобразните и великолеп-
ни вариации на само един глас! [16]. Тук специално заслу-
жава да бъде отбелязано, че житието на Кукузел от ХV в. 
изрично указва Кукузелевото авторство на творбата, докато 
свидетелство от този род за Гликис, или за някое от другите 
имена, свързвани в ръкописите с песнопението, не е извест-
но. Според някои учени, причината това песнопение да бъде 
приписвано на различни автори вероятно е голямата му по-
пулярност[17].
 
     Друг бележит църковномузикален деец, на когото музи-
калните ръкописи приписват творба с българско означение е 
доместикът на “Великата Христова църква” в Константино-
пол, т. е. храмът „Св. София” Димитър Докиян, живял малко 
след Кукузел. Негова кратима (тирирем) носи надслов: “От 
Докиан на първи глас, подражаващо на българска оплаква-
телна мелодия”[18]. Изборът му да вплете такава мелодия 
в свое музикално произведение буди предположението, че 
или е музикален последовател (възпитаник – ?) на българи-
на св. Йоан Кукузел, или просто е произхождал от провин-
ция с преобладаващо българско население (Мизия, Македо-
ния или Тракия).
 
     Сред мелурзите, на които музикалните ръкописи при-
писват авторство на песнопение, свързано с българската пе-
сенна традиция е Николай Кукума. Изворите му приписват 
също полиелей с наслов “Българката” (ἠ βουλγάρα).
 
    В началото на XV век с мелографиране на български песно-
пения се изявил средновековния музикален деятел монах 
Филотей, свързван с славяноезичното песенно творчество. 
Творил в пределите на влахо-молдавските земи (днешните 

Румъния и Молдова), където по това време са съхранени и 
тържествуват традициите на Търновската книжовна школа, 
т. е.  писмеността, богослужебният и официален език са пре-
димно старобългарски. Употребата на старобългарския език 
и писменост в този район-убежище на просветни дейци от 
поробеното ни отечество продължава до XVIII в. включи-
телно, като само на отделни места в края на XVII в. се въ-
вежда богослужение на простонароден език (румънски)19.
 
    Около 1400-1414 г. Филотей съставил “припели” (припеви 
или рефрени) към избраните псалми на Никифор Влемид, 
заместващи алилуия-окончанията[20]. В. Барвинок съобща-
ва, че в Киевски псалтир от 1624г. филотеевите припеви са 
наречени “припела болгарска”[21].
 
    Отново през ХV век в т.нар. “Исайева антология” – дву-
езичен антологий, писан от йеромонах Исайя, известен още 
и с прозвището “Сърбин” с установени с Исайя още около 
шест съписатели (ръкопис Атина 928 от края на ХV в.), са 

Църковна музика



42 43

Светодавец брой 8/2022 Светодавец брой 8/2022

поместени полиелейни песнопения, също наречени “бъл-
гарски” [22]. Този ръкопис съдържа още и първите открити 
до сега нотирани песнопения в чест на св. Йоан Рилски, как-
то и най-ранните записи на кукузелеви полиелейни рефрени 
в превод на славянски език[23]. 

    Антологията е писана в Жеглиговския манастир “Успение 
Богородично” (днес наричан от местното население “мана-
стир Мáтейче”), намиращ се между Скопие и Куманово в 
източните склонове на Скопска Черна гора. На този мана-
стир бил поселник и Исайя. Известно е, че от 1469 г. до 1480 
г. в Жеглиговския манастир пребивава многоплодовития за 
времето си книжовник Владислав Граматик. 

В манастира той получавал 
поръчки за книги от братята 

на Рилския манастир[24]. 

   Обстоятелството, че Исайя и Владислав Граматик са се 
подвизавали на едно и също място и сравнително по едно 
и също време, ни води до мисълта, че твърде вероятно е 
и антологията, или поне песнопенията в чест на св. Йоан 
Рилски да са писани по поръчка на рилските братя. Това, че 
песнопенията са исторически първите по рода си, също е в 
подкрепа на горното предположение. Смята се също така, 
че песнопенията в чест на св. Йоан Рилски в ръкопис Атина 
928 представят възможност за реставриране на традицион-
ната устна песенност в Рилския манастир през ХV в.[25].
 
     Българско песнопение писал и йеромонах Николай Дохи-
арски (1780/1-1845/6). С неговото име се свързва (невмирал 
или обработил) “Богородице Дево” с надслов “Българско” 
на глас пети - вероятно съхранен по памет старобългарски 

напев на това песнопение, или вариант, изпълняван от до-
хиарските монаси-българи. Известно е, че по времето, кога-
то твори йером. Николай Дохиарски (първ. пол. на ХІХ в.) 
числеността на монасите-българи в Дохиарския манастир, 
както и в някои други манастири на Атон била значителна. 
Споменатото песнопение е поместено в Матиматарий (До-
хиар–Типикар 124, стр. 731), изписан от самия Николай До-
хиарски около 1840 г.[26].
 
    Църковномузикалната наука познава и неатрибутирани 
с авторско име песнопения или дори цели музикални ръко-
писи, но носещи български ентоним или съдържащи песно-
пения, развили се на българска основа. Става дума за т.нар. 
Болгарский роспев или напель, разпространен в Молдова, 
Украйна, Белорусия и Русия и засвидетелстван в ръкопи-
си от периода XVI – XVIII век. Смята се, че българските 
църковни песнопения достигат до тези земи, пренесени от 
емигриралата поради турското нашествие голяма част от 
българската културномузикална общественост. Според из-
вестна част от музиколозите, означените като български 
песнопения в съставените на Североизток извън границите 
на България музикални ръкописи са претърпяли значително 
изменение, загубвайки първоначалния си старобългарски 
(или византийски) облик и звучение.
 
    Част от изнесеното след падането на България под тур-
ско робство църковномузикално богатство намерило място 
в страниците на десетте музикални ръкописи от молдовския 
манастир Путна (в Буковина), в който през XVI век същест-
вувала гръцко-българска църковнопевческа школа. Същата 
била свързана с традициите на търновската Евтимиева кни-
жовно-музикална школа[27]. С голяма известност се полз-
ват и трите двуезични (славянско-гръцки) т.нар. Скитски 
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ирмолози, писани в украинския манастир Голям Скит, съ-
ществувал между 1612 и 1785 г. Ирмолозите били открити 
от приснопаметната проф. Елена Тончева през 1969 г. в биб-
лиотеката на Румънската академия на науките в Букурещ. 
Представена е осмогласна поредица кекрагарии или „Гос-
поди воззвах“ (Пс. 140:1-2), надписани с „Болгарский рос-
пев“[28]. Съществуват и други музикални ръкописи от по-
сочените по-горе земи, съдържащи български песнопения.
 
    Тук е мястото да бъдат споменати и църковномузикал-
ни дейци, в чието творчество не се откриват песнопения с 
български етноним, но напрактика посредством своето му-
зикално творчество и дейност са носители и усърдни раз-
пространители на българската църковнопевческа традиция. 
Пръв по време сред тях е великият средновековен духовник, 
писател, химнограф, мелограф и проповедник от българския 
род, възпитаник на Търновската книжовна школа Григорий 
Цамблак, прекарал втората половина от живота си извън Ро-
дината и оставил навред незаличими следи от многоплод-
ната си църковнопевческа и книжовна дейност. Първият 
оповестител в научно измерение на Цамблаковата дейност в 
областта на славянската църковна поезия и мелотворчество 
е руският библиограф и библиофил Вукол Михайлович Ун-
дольский (1815-1864), който в книгата си „Замѣчанiя для ис-
торiи церковнаго пѣнiя въ Россiи”, издадена в Москва през 
1846 г., съобщава за знаменателното си откритие, че: 

Известният със своята ученост 
митрополит Киевски Цамблак 

бил любител и познавач на
 пението и, че неговите напеви

 се срещат в много стихири [29].  

    Ундольский е и първият, който прави достояние на науч-
ната общественост най-забележителното творение на този 
средновековен български интелектуалец – самогласен за 
Успение Богородично[30], изпълняван след поредицата схи-
хири (като Слaва... и нине...) при поклонението на празнич-
ната икона в края на утренята. Песнопението действително 
е единствено по рода си. То е най-пространната известна 
до момента стихира, обемаща словесни редове, колкото за 
около 15 средни по големина стихири, поднесена в подчер-
тан риторичен вид[31], в порядъка на общо 168 певчески 
стиха (според традицията на монодичния древноруски зна-
менен разпев)[32]. Сред малкото нотирани химнотворения 
на Цамблак е и първата литийна стихира на първи глас от 
службата на св. Иоан Сучавски, разпята в късновизантий-
ската музикална стилистика и записана със съответната 
за тази епоха невмена нотация. До настоящия момент са 
известни два нейни невмени записа – в т. нар. Евстатиев 
сборник от 1511 г. (л. 138б-140) и в Путненски сборник № 
56/576 от първото десетиление на ХVІ в. (л. 76б-78)[33].  
Според информация само в Путненския сборник (л. 44, 
76б) мелодията на тази стихира е дело на Евстатий Протоп-
салт – виден църковномузикален деец от певческата шко-
ла на манастира Путна, от скриптория на който манастир 
произхождат и двата споменати музикални паметника[34]. 
В музикалната наука те са известни като най-ранните и 
единствени досега пряко свързани с химнографската дей-
ност на Цамблак на Балканите нотирани документи [35]. 
 
    Споменатият по-горе Евстатий Протопсалт е писател на 
добре известния в медиевистичното музикознание т. нар. 
Евстатиев сборник от 1511 г., представляващ двуезична 
псалтикия от типа на аколутиите-антологии (Пападикиите), 
който принадлежи към музикално-ръкописното семейство 
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на десетте известни досега гръко-славянски ръкописа от 
ХVІ век.
 
    Ние българите следва да се радваме и гордеем, че сме един 
от малкото народи в православния свят, които не само са 
съхранили в своята богослужебна практика древното източ-
ноцърковно псалтикийно пение, без ни най-малко прекъсва-
не през вековете, но и са вложили в него не малко от своята 
етномелодика. С това не могат да се похвалят редица право-
славни народи, като например сръбския, руския, грузинския 
и др. Въпреки утежненията в националната ни история, по-
ради другородни подтисничества и чужди натрапени вли-
яния, днес родните ни храмове са все така огласяни от тъй 
близката до фолклорната ни песенност богоданна и пречуд-
на псалтика на сириецът св. Йоан Дамаскин и българинът 
св. Йоан Кукузел – двата извора на псалтикийното изкуство. 
Нека зорко да пазим това небогласие, опазено и предадено 
ни от нашите предци.
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Любов, влюбеност и 
прелюбодеяние 

Снимка: pixabay.com

   
Същността на любовта 

 
       Що е любов? Има ли любов от пръв поглед? На тези 
въпроси ще отговорим, като сравним понятието любов с по-
нятието дружба, които са сходни. Те двете – и любовта, и 
дружбата - са важни в човешките взаимоотношения и мно-
го често казваме, че дружба, която е проверена във времето 
и укрепнала, е по-ценна от злато. За дружбата, както и за 
любовта, са присъщи отговорност, вярност, търпение. Да 
умееш да дружиш е голямо изкуство, умение. Не е възмож-
но да има дружба от първо запознанство. Трябва да мине 
доста време за да оценим човека с когото искаме да дружим. 
Нужно е да преживеем трудни моменти и изпитания, за да 
укрепне дружбата ни и да бъде готова на изпитания. Ук-
репването на дружбата става чрез времето, споделяне и съ-
преживявания[1]. Същото е в любовта. Не бива да се бърка 
чувството на благоразположение, увлечение или влюбеност, 
което често съпътства първата среща между мъж и жена с 
любовта. Това дори не е влюбеност. Но за да стане първона-
чалното чувство любов, е нужно да положим доста усилия и 
труд. Минава време, докато тази влюбеност стане истинска 
и пълноценна любов. Увлечението, страстта, влюбеността, 
съчетана с похот, може дори много силно да попречи на лю-
бовта, защото при него има болна мистика, изразяваща се в 
обсебеност и егоизъм.
 
    „Подобно на светостта любовта е най-висша категория и 
затова не се поддава на определяне лесно. Това е така, защо-
то Първопричината и изворът на любовта е Бог. Тя е Него-
во притежание и е най-божественото у Всевишния, защото 
разкрива Неговата същност. „Бог е любов“ – така учи све-
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ти Йоан Бо-гослов (срв. 1 Йоан. 4:8, 16). Божията любов се 
проявява между Лицата на Светата Троица – Бог Отец, Бог 
Син и Бог Дух Светий. Тя е толкова съвършена, че създава 
пълна вътрешна хармония в душите на хората и в общуване-
то им. По характер Божията любов е даряваща. Всевишният 
обича дори тогава, когато ние не Го обичаме. Нещо повече, 
Той ни обича и дори когато с греховете си Го оскърбяваме. 
Така, че Божията любов не е непременно взаимна любов. Но 
освен, че е даряваща, тази любов е още и самоотвержена. 
Знаем добре как Той умря за нас на Кръста“[2].
 
   По обхват на действие „любовта на Господа е безпределна, 
като се простира над всички хора – добри и лоши. По сила 
тази любов е безмерна. Първата искра на любовта у хората е 
запалена от Бога. Човешката любов извира от Божията лю-
бов, която непрестанно пробужда, подхранва и усилва тази 
любов. И, за да бъде нашата (човешка) любов подобна на 
Божествената, нужно е винаги да бъдем в общение и връзка 
с източника на любовта – Бога. Такава е именно християн-
ската любов. Същата има за основа Божествената любов. 
По характер християнската любов е самоотвержена и само-
жертвена, като християнинът обича Господ и ближния си 
повече от себе си. За преуспяването на Божието дело и бла-
гото на ближните той е готов да претърпи всякакви лише-
ния и страдания и дори да отдаде и живота си. По обхват на 
действие тази любов е всеобхватна, като се простира дори и 
над враговете“[3].
 
     И така, най-главният и важен въпрос пред нас е какво 
е любовта. Истинската любов, както казва апостол Павел, 
трябва да бъде вечна, „..любовта никога не отпада“ (срв. 1 
Кор. 13:8), т.е. любовта никога не умира – тя е вечна, ако е от 
Бога. Защото Бог е Любов.

     Според св. апостол Павел: „Любовта е дълготърпелива, 
пълна с благост, любовта не завижда, любовта се не пре-
възнася, не се гордее, не безчинствува, не дири своето, не 
се сърди, зло не мисли, на неправда се не радва, а се радва 
на истина; всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се 
надява, всичко претърпява“ (срв. 1 Кор. 13: 4-7).
 
     Така че, за да чувстваме любов, необходимо е да вземем 
решение да обичаме независимо от всичко. Независимо дали 
е слънчево или мрачно, дали сме бедни или богати, млади 
или стари, дали ще срещнем човек, който е по-красив от се-
гашния ни избраник, или - не. Не вземем ли това решение, 
любовта ни и семейният живот ще бъдат много нетрайни 
и крехки, ще зависят от огромно количество обстоятелства. 
Например човек остарява, изнемощява, променя се. Оженил 
се е за някого, а след известно време той се е променил. Ако 
не приемаме любовта като вечно, постоянно чувство, значи 
трябва да търсим друг съпруг, този вече не ни подхожда и 
т.н. Само при твърда решимост да обичаме човека в Христа, 
след като веднъж завинаги сме направили своя избор, Бог 
може да ни помогне да запазим семейството си и да прене-
сем любовта през десетилетията във вечността, в Небесния 
Йерусалим.
 
     Казаното за истинската любов е валидно според нас само 
ако имаме съдействието на Божията благодат, която получа-
ваме и придобиваме при живот в тайнствата на Църквата, в 
евхаристийния начин на живот. Това е основният смисъл на 
човешкия живот.

Влюбеност 
 
     Според св. Нектарий Егински: „Еросът (гр. влюбеност-
та) е страст на празноскитащата се (безделна) душа, която 
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страст се поражда от любопитството на зрението. Еросът 
се изявява като прекомерност на някое неразумно желание, 
което се ражда бързо в душата, но пък бавно гасне. Еросът, 
ако доближи до разумна душа, гасне преди да разбърка ума 
ѝ, защото тази душа е господарка на себе си и не се оставя 
да бъде повлечена от фантазията“[4].
 
   „Според психолозите, а и според собствения ни горчив 
опит, това прелестно състояние на влюбеност рано или къс-
но преминава. Колкото и интензивни да са чувствата, наси-
тени с емоции, с вълнение и „щастливи“ мигове, колкото 
и удовлетворяващи да са взаимоотношенията. Влюбване-
то може да продължи няколко месеца, може да се проточи 
най-много няколко години“[5].
 
     Под влияние на тези изкривени представи за истинската 
любов, внушавани ни от съвременната масова култура, дори 
двойки, които са изградили хармонични, стабилни отноше-
ния и са надскочили успешно стадия на идеализирането на 
другия, престанали са да игнорират недостатъците на дру-
гия и са ги приели с разбиране, решават, че това, което имат 
не е истинско и се впускат да търсят нова, силна, изгаряща 
любов извън брака си[6].
 
     В този смисъл може да направим извода, че в основата на 
влюбеността е сексуалното и емоционалното влечение, но 
не и истинска любов. При влюбеност човек не само изпитва 
душевни, но и телесни усещания – повишаване на пулса, 
любовно треперене, „пеперуди в корема“ и др.
     
     Влюбеността не може да се нарече любов, защото в осно-
вата си има егоизъм (форма на гордост), както споменахме 
вече.

       В любовта е тъкмо обратното – преодоляване на его-
изма, умение да жертваме нещо за любимия или да се са-
можертваме, да му прощаваме недостатъците, да живеем с 
него дори когато не ни радва. При влюбеността влюбеният 
не вижда никакви недостатъци в обекта на влюбеност, очите 
му са затворени и той е склонен да идеализира и романти-
зира своя избран човек. Пламенността на чувствата въобще 
не говори за дълбочината им. И ако този пламък се превърне 
в тих и равномерен огън на семейно огнище, това означа-
ва, че благоразположението, което са имали един към друг, 
от моментно увлечение се е превърнало в солидна и здрава 
връзка, готова да устои на предизвикателствата, ако ли не се 
получи това, влюбеността довежда до разпад на отношени-
ята между хората. В този смисъл може да заключим, че при 
влюбването или влюбеността понякога се наблюдава със-
тояние на болна мистика за разлика от истинската любов, 
където винаги е налице здрава мистика, защото нейният из-
точник е Бог.
 
      Това според нас е така, защото между влюбване и за-
висимост има абсолютна корелация (лат. неразривност). 
Ето накратко илюстрация на казаното: при влюбването се 
появяват „пеперуди в стомаха“ и влюбеният гледа на обек-
та си с „розови очила“. Какво означава това? Метафората с 
„розовите очила“ е символ на това, че влюбеният не вижда 
реалистично обекта на своето влюбване.
 
     Тук ще споменем, че според нас влюбването е много иден-
тично с употребата и зависимостта към психоактивни веще-
ства. Защо? Измененията в психиката и психичните функ-
ции на личността са много еднакви. И в двата случая (при 
влюбването и употребата на ПАВ) се отделят определени 
нива на допамин[7] в мозъка, при което човешкият органи-
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зъм не може да понесе лесно тези високи нива на допамин. 
Затова характерен проблем на хората, склонни към зави-
симост са постоянните (нови) влюбвания. Те се пристрас-
тяват към това психическо състояние и търсят нова връзка 
за влюбване, точно както при употребата на психоактивни 
вещества, за да могат отново да изживеят тези „мистични“ 
емоции.
 
    При тези хора (склонни към системни нови влюбвания) 
липсва емоционална интелигентност. При тях почти отсъст-
ва функция на себепознаване… кой съм аз, какво изпитвам, 
какво искам, … защо го изпитвам и т.н. За влюбчивите хора 
(зависими към чести влюбвания) е характерно също така, че 
те са лекомислени и обикновено нямат умения за емоцио-
нална саморегулация. Не на последно място ще споменем 
също, че между влюбеността и похотта[8] е налице нераз-
ривна връзка. Защото, както при всички зависими хора към 
ПАВ, така и при лицата, склонни към зависимостта на чес-
тите влюбвания, е налице изпадане в абстинентна криза[9] 
и душевно опустошение.

 
Прелюбодеяние

 
    Съществуват следните блудни страсти, най-общо казано:
 
- блудство – доброволно полово сношение между лица, кои-
то не са женени помежду си;
 
- прелюбодеяние – доброволно полово сношение между 
лице в брак и парт-ньор, който не е неговият законен парт-
ньор;
 
- противоестествени форми на блудство – малакийство (ръ-

коблудство), еднополови (хомосексуални) интимни отноше-
ния и други.

    За голямо съжаление, днес повече отвсякога светът е зара-
зен от разврата, от духа на блудта. Навсякъде се създава ат-
мосфера, която разпалва плътската похот.  Особено пагубно 
действа влиянието на „западната култура“: порнографски 
списания, филми, картини, музика. За самото начало на рок 
музиката е характерен преди всичко отчаяният бунт против 
всякакви задръжки по отношение на половите връзки, про-
тив нормите на морала и нравствеността, религиозните, об-
ществените и семейните закони.
 
     Общо взето, поднебесните духове на блуда в съвременния 
свят имат на разположение много средства, които проникват 
дълбоко в душите на хората, за да влияят, пленяват и погуб-
ват.
 
   Грехът на блудството по своята същност е равносилен на 
престъплението на Адам, което е увредило човешката при-
рода. Очевидно е, че предците, като са показали неподчине-
ние на Бога и са се поклонили на дявола, са се отчуждили от 
Бога и са се превърнали в роби на греха. Смъртта, обещана 
им за нарушаване на заповедта, веднага ги обзема: Светият 
Дух, Който живеел в тях, се оттеглил. Те останали заразени 
с греховна отрова.
 
    Можем лесно да разберем защо неправомерната плът-
ска връзка между мъж и жена е грях, ако разглеждаме брака 
като форма на човешко съществуване, определена от Бога.
 
    Извънбрачните връзки са против Божествената цел за чо-
века. Истините в Свещеното Писание се потвърждават и от 
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историята. Ако едно общество е духовно здраво, тогава не-
говите морални ценности са високи и чисти. И обратно, ко-
гато духовната и морална основа на едно общество се окаже 
гнила, тогава се разпространяват различни видове грехове. 
За илюстрация не е необходимо да се позоваваме на класи-
ческите примери от Содом и Гомора. Достатъчно е да по-
мислим за моралното състояние на нашето общество.
 
    Светите Отци наричат всеки смъртен грях (включително 
и блудството) сериозно заболяване. Точно както смъртонос-
ната телесна болест, претърпяна от човек, отслабва неговото 
физическо и психическо здраве, така и смъртният грях сери-
озно подкопава духовното здраве на човека.
 
     Смъртоносният грях на блуда неизбежно травмира ду-
шата и оставя белези в нея. Дори след скърби и покаяние, 
донесени пред Бога, такъв човек е трудно да изгради бла-
гочестив духовен живот. Той болезнено усеща вътрешната 
духовна слабост.
 
     Историята на Църквата свидетелства, че не само веднъж 
падналите, но дори блудници не само, че се поправят, но и 
стават светии, ако вървят към Христа. „Аз съм възкресение-
то и животът; който вярва в Мене, дори и да умре, ще ожи-
вее. И всеки, който живее и вярва в Мене, никога няма да 
умре“ (срв. Йоан. 11: 25-26), казва Господ Иисус Христос.
 
     Следователно, за изцелението на душата от прелюбо-
действото или други форми на блудния грях човек трябва 
да влезе в благословения опит на Църквата, решително да 
отхвърли целия грях, да се довери на Бога и да започне ду-
ховен живот на аскеза в Църквата и в нейните свети спаси-
телни Тайнства.

    Основното е да се изпълняват евангелските заповеди. 
Когато блудникът стане целомъдрен, алчният човек стане 
милостив, жестокият – кротък, тогава това е възкресението, 
което служи като начало на бъдещето. Грехът се заличава, а 
правдата се възкресява, старият живот се премахва, и започ-
на нов евангелски живот по Бога.
 
 
Автори: Бисер Божков, Симеон Братанов
 
БЕЛЕЖКИ:
 
[1] Неслучайно случаите, в които бъдещите съпрузи са се 
харесали взаимно от пръв поглед, са редки изклю-чения. Не 
е толкова важно дали мъжът и жената са влюбени от пръв 
поглед, от първа среща или не. Обичта между тях зависи 
само от избора им и решението да обичат в Христа, защото 
Той е Любов и съответно е източник на истинската любов, 
която е саможертвена, себеотрицателна и не отпада (не уми-
ра) никога. 
 
[2] Срв. Гагаров, Ан., прот., Иванов, С. Наръчник 
на православния християнин. С., 2015, с. 192-193.   
[3] Срв. Гагаров, Ан., прот., Иванов, С. Цит. съч., с. 192-193. 
 
[4] Срв. Св. Нектарий Егински. Опознай себе си. СИ. С., 
2018, с. 311-312. 
 
[5] Срв. Карамихалева, Ал. Влюбването. 14.02.2008. Вж. //
www.pravoslavie.bg/ [посетен последно на 01.08. 2021]. 
 
[6] Пак там.
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[7] Допаминът е открит от шведските учени Арвид Карлсон 
и Нилс-Оке Хларп през 1952 г. Произходът на името е свър-
зан с метаболизма на този невротрансмитер: той се произ-
вежда от леводопа (3, 4-дихидрокси-L-фенилаланин) и при-
надлежи към класа на моноамините. На свой ред от него се 
произвеждат невро-трансмитерите норепинефрин (норадре-
налин) и епинефрин (адреналин). Допаминът представлява 
невро-трансмитер, който помага за работата на мозъка, кон-
тролирането на движенията и емоционалните ни реакции, 
и влияе директно върху центровете на удoволствието. Това 
е веществото, отговорно за нашата мотивация и концентра-
ция и чувство на щастие или удовлетвореност. Светските 
психолози твърдят, че „серотонина, допамина, ендорфини-
те и окситоцина са хормони на щастието, които насърчават 
полoжителни чувства у хората, като щастие, удоволствие и 
дори любов“. Това според нас е не съвсем обосновано, за-
щото истинският източник на любов е Бог, и защото Той е 
Любов. 
 
[8] Похотта е болезнена страст за излишно и прекомерно 
удовлетворяване на половото влечение при човека. Св. апос-
тол Йоан Богослов казва, че всичко, що е в света, [е] похот 
на плътта, похот на очите, и гордост житейска (1 Йоан 2:15-
16) и че „светът цял лежи в злото“ (1 Йоан. 5:19). 
 
[9] Абстинентната криза е състояние на дълбок психологи-
чески дискомфорт, а понякога и на нарушаване на нормал-
ното протичане на физиологичните процеси в организма 
на наркозависимите, когато са лишени от веществото, към 
което са пристрастени. Абстинентната криза има две фази: 
психологична и физиологична.
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Излезе от печат книгата 
“Джендърните стереотипи - 

Православен поглед”
     От печат излезе книгата “Джендърните стереотипи - Пра-
вославен поглед” с автор Бисер Божков. 
 
   Книгата е посветена на актуални въпроси на съвременната 
християнска нравственост и социална етика, които се раз-

глеждат през призмата на някои актуални църковни позиции 
в областта на семейната етика и съпружеските отношения. 
Тя разглежда също отговорното родителство и пастирските 
грижи за духовните устои на християнския брак.
 
     В изследването се разглеждат редица предизвикателства 
на джендърните идеи пред семейните отношения и съпру-
жеството, както и проблеми на нравственото възпитание на 
децата, подрастващите и младежите. През последните годи-
ни Църквата прие за свой дълг да обърне внимание на об-
ществото и държавните институции, чрез някои свои офи-
циални позиции и становища, върху някои фундаментални 
истини на православното учение за човека и семейството 
като посочи рисковете от узаконяване на някои съвременни 
спорни и дискусионни теории за човешката сексуалност и 
семейството. Става въпрос за стереотипи на индивидуална-
та и социо-културна идентичност, които са свързани с пост-
модерната джендърна теория и идеология.
 
      Всички тези интересни и актуални проблеми, свързани 
със съвременната джендърна теория и с християнския отго-
вор на Църквата са разгледани в интердисциплинарна свет-
лина в книгата на Бисер Божков. Тя ще бъде полезна както 
за студенти от различни хуманитарни специалности, прак-
тикуващи юристи, така и за всеки читател, които проявява 
интерес към тази съвременна актуална проблематика в бо-
гословска, църковна, социално-психологическа и юридиче-
ска перспектива.
 
Доц. д-р Костадин Нушев, 
Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
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Супрасълски сборник 

основни сведения

Елена Дюлгерова

     Представянето на основни данни 
за Codex Suprasliensis (известен още 
като Ретков сборник) има за цел да 
припомни някои от многото научни 
разработки, посветени на старобъл-
гарския ръкопис. През годините ре-
дица международни учени са анали-
зирали лексикалните и стилистични 

употреби в обширния сборник. Неговата значимост се до-
пълва и от факта, че е автохтонен кирилски препис, както и 
че е запазен в почти пълна цялост.
 
     Осмислянето на важността на ръкописа е невъзможно 
без поставянето му в общата културно-историческа рамка 
на епохата. В едно от най-новите изследвания, посветени на 
Ретковия сборник, авторите Г. Крусев и А. Бояджиев отна-
сят времето на написването му към втората половина на X 
век[1], като част от текстовете му се причисляват към Пре-
славската школа.
 
        След преместването на столицата в Преслав през 893 г., 
книжовниците от Преславската школа създават своите забе-
лежителни произведения. Похвалните слова на св. Климент 
Охридски, неговите жития, „Учително евангелие“ и „Азбуч-
на молитва“ на епископ Константин Преславски, „За бук-
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вите“ на Черноризец Храбър, „Небеса“ и „Шестоднев“ на 
Йоан Екзарх са само едни от най-значимите произведения 
на Златния век. Управлението на цар Петър продължава по-
литиката на укрепване на Църквата, водена от цар Симеон 
Велики. Начело на църквата застава Дръстърският епископ 
Дамян[2]. През 927 г. Византия признава автокефалията на 
Българската църква. Това е и времето, в което св. Йоан Рил-
ски се подвизава в рилската пустиня. В този период обаче се 
заражда и разпространява богомилската ерес, а византий-
ският император Никифор II Фока нарушава мира между 
двете страни. Императорът сключва съюз с киевския княз 
Светослав I Игоревич, който завладява Северна Добруджа. 
Този поход на Светослав I е последван от още един, при 
който той превзема и столицата Преслав. По-късно руските 
войски отстъпват пред Византия, като заграбват много бо-
гатства от българските земи. През 972 г. областта пада под 
византийско владичество, а много българи емигрират в Ки-
евска Рус. Връзката между България и Киевска Рус се засил-
ва след покръстването на русите през 988 г., когато много 
български духовници отиват в Киев.
 
    Както проф. Куев посочва в обширното си изследване[3], 
съдбата на старобългарските ръкописи е изключително теж-
ка, като основният книжен корпус е загубен по множество 
причини. Нехайството, вражеските нападения, опожарява-
нето на църкви и манастири, чуждите изследователи, кои-
то изземат църковните книги или откъси от тях, взимането 
на писмени образци като военен трофей, използването им 
като палимпсести са само някои от тях. Ранните старобъл-
гарски текстове са познати най-вече от по-късни техни пре-
писи. Някои учени и изследователи като Арсений Суханов, 
например, успяват да съхранят редица писмени паметници, 
достигнали до атонските и до други големи манастири, като 

ги пренасят в родните си държави. В сбирките на изследо-
ватели като П. Й. Шафарик, А. Миханович, лорд Кързон, 
Ст. И. Веркович, както и на големите руски изследователи 
– В. М. Ундолски, А. Ф. Гилфердинг, П. Успенски, В. И. Гри-
гориевич, А. С. Норов се открива българската редакция на 
множество богослужебни книги.
 
     Съдбата на Супрасълския сборник е значително по-лека 
от тази на другите ръкописи от този период и при все това 
не липсват странствания, неизвестности и трудности. За по-
падането му в манастрира на река Супрасъл (в територията 
на днешна Полша) няма сведения. Съществуват две хипоте-
зи: първата е, че е изнесен през река Дунав и оттам попада 
в Супрасълския манастир и втората, подкрепена от проф. 
Куев[4], че ръкописът е изнесен в Атон, откъдето атонските 
монаси го пренасят в основаната от тях обител, близо до гр. 
Бялисток.
 
     В края на XV век православни монаси от Света гора осно-
вават обителта[5]. По това време манастирът е в пределите 
на Литовско-руското княжество. През XVI век в манасти-
ра владеят униатите. По-късно влиянията се сменят, но ви-
наги водеща остава просветната дейност. В манастирската 
библиотека са се пазили над сто кирилски ръкописа, които 
по-късно са пренесени във Вилнюс.
 
         През 1823 г. сборникът е намерен от руския учен – проф. 
Михаил К. Бобровски. Когато разбира за откритието, словен-
ският възрожденец Бартоломей Копитар иска части от сбор-
ника, за да направи съпоставка с Клоцовия сборник, който 
изследва. Втората част, която Бобровски му изпраща остава в 
Копитар. Така след смъртта му 118 листа от Codex Suprasliensis 
се съхраняват в Университетската библиотека в Любляна. 
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    Странстванията на най-голямата част от сборника са 
най-големи. Предполага се, че полският помешчик Вл. 
Трембицки купува, заедно с други ръкописи, тази част от 
Бобровски, а впоследствие я продава на граф Замойски, за-
едно с 20 000 други книги. От 1872 г. до 1939 г. ръкописът 
се пази в библиотеката на Замойски. От месец ноември на 
същата година до 1968 местонахождението на сборника не е 
известно. През посочената година американска фирма отку-
пува ръкописа от анонимен собственик и предава тези 151 
листа на Националната библиотека на Варшава.

      Третата – най-малка част, състояща се от 16 листа се пази 
в Петербургската библиотека. Тя е предадена от помешчика 
Стрелбицки през 1856 г.
 
     От Супрасълския сборник липсват началото, краят, както 
и отделни листове. Откритите листове са общо 285; изписа-
ни са на пергамент с изправен, едър полуустав, използван е 
двуеров и двуюсов правопис. Анализът показва, че основ-
ните източници, от които е преписан са най-малко два. В 
ръкописа са използвани заставки с растителни мотиви; има 
и типичните орнаментални инициали. Преписвачът е извес-
тен като Ретко, тъй като сам е оставил приписка с името си 
на лист 104 г: ГI ПОМIЛОУI РЕТКА АМNИN. В сборника 
се различават два типа богослужебни текстове: 1) миней и 
2) слова за празниците от Цветния триод. Мартириоложката 
част включва текстове за светци, чествани през месец март. 
Използваният език се числи към преславските преводи, 
докато при превода на хомилиите се забелязва по-архаич-
ни словоформи. Въпреки че кодексът е преведен от гръцки 
език, не е наличен точен негов първообраз. Проф. Мария 
Йовчева и доц. Мая Петрова-Танева[6] изказват тезата, че 
житиеписните текстове представляват съчетание от преводи 

от различни гръцки първоизточници.
 
      Научно-изследователският интерес към кодекса е силен и 
неугасващ от намирането му до днес. Още М. К. Бобровски 
преписва прецизно целия сборник. Части от сборника се из-
дават от Миклошич и Срезневски; през 1904 С. Севериянов 
издава целия текст, който се преиздава фототипно през 1956 
г. В България през 1982 г. Йордан Заимов и Марио Капалдо 
издават двутомник, който съдържа гръцки текст, от който 
се смята, че е преведен сборника и снимки на старобългар-
ския ръкопис. Множество международни конференции са 
посветени на изследването на сборника. В последния го-
лям симпозиум „Преоткриване 2012: Супрасълски сборник. 
Старобългарски паметник от X век“ бяха изложени и много 
нови открития. В студията на С. Темчин се посочват четири 
източнославянски преписа на Супрасълския сборник. Тази 
теза е оспорвана от проф. Елка Мирчева. Дебатите около ко-
декса са непрестанни и новите открития тепърва предстоят. 
Все още има много неизвестни, които да разпалват ума на 
изследователите.

БЕЛЕЖКИ: 
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Човекът, накарал 
камбаните да се молят

    “Отиде си жената, която караше кам-
баните да се молят”, това каза в своето 
възпоменателно слово Тивериополският 
епископ Тихон за г-жа Мария Зъбова, 
празничният звънар на Патриаршеска-
та катедрала “Св. Александър Невски”.  
 
    Баба Мария, както ние по-младите я 
наричахме, бе скромен и дипломатичен 

човек, изпълнен с християнски добродетели, сред които се 
открояваха смирението и добротата. Тя почина в деня на Ус-
пението на Божията Майка, на своя имен ден, а почти поло-
вината й живот е свързан с Патриаршеската катедрала “Св. 
Александър Невски”. Тя пристъпва прага на храм-паметни-

Ангел Карадаков

ка през 1950 г., когато става хористка при смесения хор на 
катедралата. Служението й в храма започва при светител-
ството на Българския патриарх Кирил, продължава по вре-
мето на Българския патриарх Максим и завърши при свети-
телското на Българския патриарх Неофит.
 
Повече от тридесет години тя е и празничен звънар в ка-
тедралата. За нея бяха правени редица репортажи, а с нея 
не малко интервюта, в които говореше за Бога, за звъна на 
камбаните и за своя път към Църквата. Под мелодията на 
битите от нея камбани за чествани редица знакови и исто-
рически празници и събития на Българската православна 
църква. Камбаненият звън оглася празнично канонизацията 
на светите Баташки и Новоселски мъченици, както и кано-
низацията на св. Серафим Софийски. Изпод нейните ръце 
прозвучава и траурният звън за кончината на Българския па-
триарх Максим, а след това празничният за избора на новия 
предстоятел на родната ни Църква - Негово Светейшество 
патриарх Неофит. Изборите на митрополитите на Св. Си-
нод, празничните литургии, отбелязването на големи го-
дишнини и изобщо в богослужебния живот на Патриарше-
ската катедрала участва скромно и тихо баба Мария Зъбова. 
Стотиците стъпала на камбанарията на най-голямата у нас 
катедрала не я спираха да се качва и да възвестява, както 
Възкресението Христово, така и Рождеството на Спасителя. 
 
Мария Зъбова остави своя отпечатък в историята на Патри-
аршеската катедрала и даде на Бога и Църквата това, което 
можеше - чистият звук на камбанения звън. През 2016 г. Не-
гово Светейшетво патриарх Неофит награди баба Мария с 
грамота за плодотворни църковни заслуги.
 
Вечна да бъде паметта й! 

Снимки: Таня Вълчанова

In Memoriam
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