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Градът на църквите
Уважаеми читатели,
Този брой на списанието излиза с известно закъснение по непредвидени обстоятелства. Излиза обаче с обновен дизайн, който със сигурност ще бъде по-приятен за четене.
И така. Темата в септемврийския брой решихме да бъде за Мелник. Град, обграден от православни църкви и манастири. Бил някога
средище на огромен духовен живот. Днес в малкото градче има повече църкви, отколкото жилищни сгради. За това ще е интересно да
разгърнем историята му и да видим как е изглеждал той само преди
век, век и половина.
В този брой отделяме специално място и на митрополит Калистос
Уеър, известен митрополит и богослов на Вселенската патриаршия,
който си отиде от нас в края на месец август. За него си спомняме, за
да почерпим още веднъж от мъдростта и дълбоката му мисъл.
Разбира се и този път в броя ще откриете любопитни и интересни
статии, свързани както с църковната музика, така и с химнографията и делото на св. Андрей Критски. В края на броя ще намерите
поучение от стареца Йосиф Ватопедски за това как да не осъждаме
ближните си, а веднага след него и един разказ по същата тема на
Янчо Михайлов.
Приятно четене!

Ангел Карадаков
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За Мелник, храмовете,
крепостите и вярата
Ангел
КАРАДАКОВ

П

равославната църква на 31ви август отбелязва празника „Полагане честния пояс на
Пресвета Богородица”. Именно

на затова решихме да ви заведем до гр. Мелник, Неврокопска епархия, където празникът се отбелязва с особена тържественост. Малко са материалните неща, които са ни останали от Св. Богородица, но едно от тях е на особена почит
сред православните християни. Това е нейният пояс, който
след блаженото й успение бил поверен на апостол Тома, а
след това е запазен от вярващия народ чак до наши дни.
Паметта на църквата говори, че през V век при царуването на император Аркадий, син на Теодосий Велики, честният пояс на Св. Богородица бил пренесен от Йерусалим в
Цариград и положен в скъпоценен ковчег във Влахернския
храм „Св. Богородица“. През Х век пък честният пояс на
бил прославен чрез особена личба.
Византийската императрица Зоя, съпруга на император
Лъв Философ, след като дълго време страдала от душевна
болест, получила веднъж насън откровение, че незабавно
ще оздравее, ако на нея бъде възложен поясът на Пресвета
Богородица. Царят помолил патриарха и ковчегът с пояса
бил отворен. Сам патриархът прострял пояса над болната
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Изглед над град Мелник,
31.08.2021 г.

царица и тя веднага оздравяла. Заради даруваната милост
били отправени благодарствени молитви към Св. Богородица. След това честният й пояс тържествено бил положен
отново в ковчега за съхранение. За спомен на това чудо над
болната царица бил установен в началото на Х в. празникът
„Полагане честния пояс на пресвета Богородица“.
На 31 август, когато Църквата възпоменава полагането
на честния пояс на Св. Богородица, по стародавна местна
традиция християни от близо и далеч се събират в китния и
много древен манастир „Св. Богородица Спилеотиса“ в гр.
Мелник. Той е известен сред местното население и с името
Св. Зона.
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Манастирът е основан от деспот Алексий Слав в началото на XIII век и получава статут на „царски“ манастир
през 1220 г. По-късно става метох на Ватопедския манастир
в Атон. Разрушаван е три пъти и три пъти е възстановяван.
Местното предание разказва, че тук за кратко е пребивавал и
честният пояс на св. Богородица и затова и до днес на празника „Полагане честния пояс на св. Богородица“ в манастира се раздават дълги червени конци, символизиращи нейния
пояс.
Освен, разбира се, този манастир Мелник е богат от към
храмове и вяра.
В края на август сме в Мелник. Рано сутринта слънцето едва
се показва над планината, чува се единствено сутрешният
поздрав на птичките и биенето на църковната камбаната,
която напомня и приканва за почитането на големия празник днес.
Градът, в който има
повече църкви, отколкото
жилищни сгради,
се пробужда.
Църкватa „Св. Антоний“ се намира на десет минути пеш
от центъра на град Мелник. За да стигнем до нея, трябва
да тръгнем от центъра на града в североизточна посока.
Слушаме звъна на камбаната и се запътваме към него. След
минутки стигаме до неголемия храм „Св. Антоний Велики”.
Влизаме, прекръствайки се, и оставаме впечатлени от
стенописите, сред които попадаме – по стените не виждаме
обичайните нарисувани светци и евангелски сцени, а
декоративни колони и завеси.
8
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Храм “Св. Антоний”, гр.
Мелник, 1. 09. 2015 г.

Църквата е построена през далечната 1765 г. Тя е широко
известна с това, че тук са се лекували хора с психични и
душевни проблеми, даже бесновати били изцелявани, а
веригата, която стои до една от колоните в храма само
напомня за това, че и днес могат да се случат чудеса, като
се иска единствено силната ни вяра. В средата на храма
има специална плоча с двуглавия орел, който е символ
на Вселенската патриаршия. Иконостасът в храма е от
изключително значение за изследователите, защото е от
XVIII в.
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Храм “Св. Йоан
Кръстител”, гр. Мелник,
26. 06. 2021 г.
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Нагоре от храма се намира Болярската къща, която е
архитектурно-строителен паметник на Средновековието и
е с национално значение. Тя е една от най-старите сгради
на Балканския полуостров, макар и да е частично запазена.
Първоначалният период на строеж датира от първата
половина на ХIII в., когато е била резиденция на деспот
Алексий Слав, в средата на ХIII в. част от нея е опожарена
и разрушена, през следващите векове е възстановена и
преустроена, в края на ХVII в. е порутена в някои сектори,
в началото на ХVIII в. – основно преустройство, свързано
с изграждане на тавански етаж и часовниковата кула,
просъществувала до началото на ХХ в. Чак през късното
Средновековие и Възраждането, сградата е била една от найпищно обзаведените жилищни сгради в Мелник и района, с
вътрешен двор с мраморни настилки, фонтани с мраморни
статуи, зали и стаи с мозаечни подове, стенописи, прозорци
с цветни стъкла, като част от Славовата крепост е заемала
най-важната стратегическа позиция в първото ниво на
отбрана на крепостта.
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Роженският манастир.
Снимка от началото на
XX век.
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Кратки сведения за Мелнишка
епархия до присъединяването
на част от нея към Неврокопска
епархия през 1919 година

С

лед издаването на султанския ферман през 1870 г.
за учредяване на Българска екзархия в гр. Мелник
се основава църковна-училищна община, първата грижа, на
която е била да поиска от турското правителство съгласието
му и в гр. Мелник да има архиерей българин.
По това време, а и от по-рано в гр. Мелник е имало митрополити, изпращани от Цариградската патриаршия, между които по-известни са били Дионисий, починал през 1874
година и Прокопий – българин от с. Мелничик, Демир-Хисарско, който управлявал митрополията от 1874 г. до 1896
– годината на кончината му.
По време на митрополит Прокопий председател на българската църковно-училищна община в Мелник е бил Костадин Калимански, който издигнал учебното дело в града на
голяма висота. Голям дял в това е имал и самият митрополит Прокопий, за което кръцката Демогерондия в града,
силно го ненавиждала. Но от това не се плашел смелият и
авторитетен митрополит. В класното българско училище са
били учители в различни години: Спас Прокопов от с. Гайтаниново, Неврокопско, завършил Серската гимназия, Лука
Поптеофилов от с. Белица, Разложко, завършил Солунската
гимназия и Димитър Рамадинов, завършил IV клас в Сер.
Последният, по-късно, станал свещеник в София.
13
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След кончината на митрополит Прокопий Патриаршията
изпращала в Мелник митрополити само гърци, от които последният бил Константин. През лятото на 1872 г. първенци
на Неврокопската църковно-училищна община в лицето на
Коста Сарафов, Петър Сарафов и Хаджи Атанас Старчески
дошли в Мелник, за да предложат на Мелнишката община
да избере и тя отец Харитон (В годините 1871 – 1873 е председател на Неврокопската българска община. През 1872 година е предложен от населението за български архиерей на
Неврокопска епархия, но кандидатурата му не се приема еднозначно от всички местни дейци. Изправено пред противоречиви мнения екзархийското ръководство в Цариград
през 1873 г. подлага Карпузов на изпит, чийто резултат е
крайно незадоволителен. По тази причина въпросът за избора му остава нерешен, бел. ред.), председател на Неврокопската община, избран вече за Неврокопски митрополит,
и за Мелнишки митрополит, при условие: седалището му да
бъде половин година в Неврокоп и половин – в Мелник.
Общината в Мелник избрала отец Харитон и за Мелнишки
митрополит. През май 1873 година отец Харитон, носейки
избирателните книжа и придружен от Коста Сарафов, пристигнал в Цариград с надежда, че няма вече пречки да бъде
ръкоположен за Неврокопско-Мелнишки митрополит. Но
неочаквано османското правителство оттеглило обещанието си да се избере митрополит за тая епархия и то българин.
. Това принудило Екзарх Антим да изпрати отец Харитон на
служба в собствената си епархия – архиерейски наместник
в гр. Берковица, където той получил архимандритски чин.
Така бил осуетен Неврокопско-Мелнишкият избор за митрополит.
Впоследствие Българската екзархия не оставила без внимание Мелнишката епархия, като е назначавала свещени14
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ци за управляващи епархията и председатели на църковно-училищната община в Мелник. Между тези свещеници е
бил и иконом Никола Шкутов, съдейник и съратник на Яне
Сандански.
След освобождението на България през 1878 г. гръцките мелнишки митрополити правят опити да присъединят
Горно-Джумайската духовна околия към епархията си, тъй
като османското правителство забранило на Самоковския
митрополит Доситей, към чиято епархия били Горно-Джумайската и Разложката околии, да посещава епархиотите си
сам. Но това не им се удало. Българското население и в двете околии не приело гръцките владици за свои архиереи.
По време на Балканската война през 1912 г. гръцки митрополит в Мелник бил Константин, немски възпитаник,
който навреме напуснал града и отишъл в Демир-Хисар.
Към края на 1912 година Св. Синод изпратил архимандрит Инокентий, бивш ректор на Цариградската духовна семинария, да управлява Мелнишката епархия. Той служил
там до 27 юни 1913 година. По това време междусъюзническата война е била в разгара си. За да не пострада, на архим.
Инокентий бил предоставен кон да напусне Мелник. На 27
юни 1913 г., посред нощ, архим. Инокентий заедно с пощальона на митрополията, един стар опълченец и началникът
на пощенската станция Георгиев, натоварили коня с архивата на станцията и напуснали града пеша и поели път към
Разлошко. Гладни, изпонаранени поради тъмнината, изкачили Демир-капия при дълбок сняг, мъгла, студ и дъжд. С
мъка достигнали до шосето Неврокоп-Разлог-Горна Джумая
по течението на Места. Пренощували в Банско и на другия
ден , през Якоруда-Бельово пеша, дошли с влака в София.
15
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Съгласно Букурещкия мирен договор през 1913 г. Демир-Хисарската духовна околия останала извън България.
Св. Синод, под председателството на Екзарх Йосиф, взел решение Мелнишката епархия да бъде управлявана от Струмишкия митрополит Герасим. Това положение продължило
и след кончината на митрополит Герасим в 1918 г., 1 декември, когато за управляващ Срумишка епархия бил назначен
Скопски митрополит Неофит. По силата на Ньойския договор от 1919 г. Струмишка околия и по-голямата част от
епархията попаднали под сръбска власт, а управляващият
епархията митрополит Неофит е бил принуден да напусне
Струмица и да се прибере в София като изгранник. Впоследствие Сръбската патриаршия преместила седалището
на Струмишка епархия в гр. Щип, под името Струмишко-Злетовска епархия.
Струмишкият митрополит Герасим е управлявал след
Дебърския митрополит Козма и Неврокопска епархия, тъй
като Неврокопският митрополит Иларион още в началото
на Балканската война напуснал епархията, до избора и ръкоположението на архимандрит Макарий за Неврокопски
митрополит в 1916 година. До 1919 година Неврокопската
епархия, заедно с двете околии от Мелнишката епархия –
Петричка и Мелнишка са били административно под Струмишкото окръжно управление. Когато германските войски
завзеха през 1941 г. Македония и Беломорието Петричката
и Мелнишката духовни околии останаха, както и сега, към
Неврокопска епархия и Мелнишка епархия престана да съществува.
Автор: Димитър Даскалов
Църковен вестник, бр. 7, 1981 г.
16
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Манастирът “Св.
Богородица - Спилеотиса“,
31. 08. 2021 г.
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Състоянието на църкви,
параклиси и манастири в Петричко и Мелнишко от 1915 г.

С

трумишкият митрополит
Герасим е един от големите, но малко известни у нас екзархийски митрополити. Освен
своята дейност в укрепването на
епархията на Българската Екзархия в Струмица и Петрич,
той пише и обстоен преглед за състоянието на манастирите
в поверената му епархия. Текстовете съответно са публикувани в „Църковен вестник”. В поредицата от статии митрополит Герасим обръща внимание не само на обителите и
църквите във и около Струмица, но и тези в Петрич и Мелник. Представяме поредицата статии за състоянието на манастирите и храмовете в неговата епархия от 1915 г.

Струмишки
митрополит
ГЕРАСИМ

На 14 юни заминах от Струмица и посетих градовете
Петрич и Мелник. По околията на тези градове не можах да
изляза и посетя някои села, защото времето беше най-удобно за полска работа, та не беше възможно да се намират селяните в селата си. Това ме застави да посетя някои села
през есента.
В Петричко от гъркоманите са останали съвсем малко.
Забегналите гъркомани от този град заедно с гръцките войски през 1913 година са задигнали всичките икони от тяхна18
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та църква „Св. Богородица“, също и утварите, но оградата
оставили неповредена. Тази църква има 211⁄2 м. дължина и
15 м. широчина; сега е понаредена и в нея се черкуват главно бежанците. От старото наше население има 400 къщи и
от тях са образувани, както е ило и
по-рано, две енории. А бежанци
има 450 къщи пак
в две енории.
На 17 юни посетих гр. Мелник.
Този град, който
в турско време
е бил една гръцка крепост, сега
представлява една
жалка
картина.
Всички гърци са
напуснали града,
с изключение на
ония къщи, които
по-рано са признавали ведомството
Мелник в началото на
на Св. Екзархия,
XX век.
плюс една гръцка
къща. Коренно население днес има само 10 къщи, а останалите 100 къщи са
бежанци, които са настанени да обработват лозята. На много мъже бежанци жените се намират в Гърция, а те живеят
сами тук. Къщите на селското население са почти срутени и
продължават да се развалят и дървения материал се пренася
19
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от селяните за строене на свои църкви. Също са разтурени
някои църкви и манастири, вътрешността им разграбена, на
някои даже и камъните от пода задигнати.
Градът Мелник е разположен на два големи ридаи през
средата тече река. На север от единия рид има друга една
махала, през която тече Мелнишката река и разделя тази
махала на две половини. В този град има църкви и параклиси,
а около града – манастири, които посетих и ще се постарая
да опиша по-късно.
1. Катедралната църква „Св. Никола“, дълга 23 м. и широка
12 м. Тя е построена от южната страна на един от ридовете,
затова само от северната страна има прозорци. Иконите
и всичките църковни утвари са задигнати то гърците. На
южната страна на самата църква имало скривалище в самия
рид, където са криели църковните ценности. Това съкровище
никой не знаел и, както говорят, от там били задигнати много
ценни старини. Кога е била оградена там тази църква, не се
знае, а знае се само, че през 1895 година, както църквата, така
и митрополитското помещение изгорели и след тази година
отново били съградени. В притвора на тази църква, който е
от северната страна на църквата, има един гроб-паметник
от мрамор на гръцкия митрополит Александър, който
като викарий на Воденския митрополит, а сетне титуляр
на Мелнишката епархия, се отличавал с преследването
на българите. Икони за тази църква нашето население е
натъкмило от другите църкви.
Мелнишките гърци колкото с уважение и с признателност
се отнасят към митрополит Александра, толкова и с
презрение и омраза се отнасяли към покойния митрополит
Прокопий, като не позволили на внук му да постави на гроба
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му доставените мраморни плочи с надпис. Това направили,
защото този митрополит не следвал българите.
Митрополитското помещение е ново здание и се състои
от 10 стаи, от които 4 големи на горния етаж и 6 малки
на долния с всичките му приспособления. Вратите и
прозорците на зданието са задигнати от селяните и сега
са необходими известни средства да се приспособи.
Митрополитското помещение изглежда да е било разкошно,
обаче, митрополитът повечето време от годината прекарвал
в Демир-Хисар.
2. Църквата „Св. Богородица“ се намира в отдалечена
махала. Във време на окупацията на града от нашите войски
от тази махала се отказали 16 къщи от Патриаршията
и нашите власти взели тази църква и там се черкували
екзархистите, а останалите църкви били в ръцете на
гърците. Църквата е 16 м. дълга и 11 широка. Построена
е на една скала и само от южната страна има прозорци, а
от северната – скала и гробищата. От църквата гърците са
задигнали само църковните одежди и съсъди, а всичко друго
е оставено и запазено и завърналите се наши от бягство
българи първоначално там се черкували.
3. Параклисът „Св. Архангел“ има 9 м. дължина и 6 м.
широчина. Той изглежда да е бил добре украсен, но сега
е всичко разграбено и задигнато от селяните и нищо не
останало в него.
4. Параклисът „Св. Марина“ е 11 м. дълъг и 4 м. широк.
Той е съвършено разграбен и разорен. През 1889 година бил
поправен и добре украсен.
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5. Църквата „Св. Стефан“ е 11 и половина метра дълга и
5 метра и половина широка. Иконостасът и всичките икони
са запазени, но самият престол е разрушен. Що са дирили и
взели то там гърците, – предполага се, че те са го развалили
– не се знае. Навярно, там е имало нещо скрито, та при
изваждането му развалили престола.
6. Параклисът „Св. Димитърий“ има 11 м. дължина и 5 м.
широчина. На северната страна е женското отделение почти
на същата такава големина. за забелязване е, че всичките
параклиси и църкви имат особени отделения за жените.
Църковен вестник, 1915 г.
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Храм “Св. Йоан
Кръстител“, гр. Мелник,
26.06.2021 г.
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Два века от рождението на
търновския музикоучител
Никола Златарски

К

ръглите годишнини от
рождението или кончината на бележитите личности
доц. д-р
от националната ни история
Любомир
са прекрасен повод да си приИГНАТОВ
помним тяхната народополезна
дейност и заслуги, отдавайки
им достойна почест. Всички те са оставили нещо след себе
си, като по този начин паметта им е увековечена, а плодовете от техните трудове остават навеки вдъхновение за продължаване и утвърждаване на делото им от страна на следващите ги поколения. Следващите редове са посветени на
една твърде значима личност от епохата на националното
ни Възраждане, която личност наистина заслужава да бъде
достойно почетена, визирайки завещаното и наследеното от
многоплодната й деятелност. Настоящият очерк всъщност е
скромен опит в оделотворяването на тази цел.
През 2022 година се навършват 200 години от рождението на видния възрожденец Никола Попвасилев Златарски –
талантлив мелограф, плодоносен музикоучител, основател
на Търновската певческа школа, книжовник, просветител и
общественик, участник в борбата за църковна независимост.
Никола Златарски е роден през 1822 г. в с. Златарица,
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Музикоучителят
Никола Златарски

Еленско, от където идва и прозвището му “Златарски” или
“Златарчето”. Основното си образование получава в родното си село, а след това – във все още млада възраст, продължава да учи в Търново и Габрово[1]. През 1838 постъпва в търновското гръцко училище при Жеко Петров Русев
(1810-1877), известен още и с името Захарий Княжевски.
Впоследствие му преподава и Петко Николов, също родом
от Златарица, ученик на Неофит Рилски и учител в първото Търновско взаимно училище, открито при църквата „Св.
Никола”. В Габрово бил заведен през 1843 г. от църковния и
25
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училищен настоятел Кръстьо Момчев, където усвоява взаимната Ланкастърска метода[2]. Съществуват и сведения,
според които преди обучението си в посочените градове за
известно време учи и в Еленското училище[3].
Познанията си по псалтикийно пение Никола Златарски
най-вероятно получава наред с другите общообразователни
дисциплини. Смята се, че първите уроци в тази насока му
били преподадени от неговия баща – поп Васил, а в тънкостите на псалтикийното изкуство по-късно бива обучен
в метоха на Рилския манастир в Търново[4]. Следва да
бъде отбелязано, че за църковно-музикалното израстване
на Златарски навярно е оказала влияние в някаква степен
и разпространената в Търново и околността елиноезична псалтикийна култура с твърде добре развито на местна
почва кодикографско дело. На гръцки език, наложен като
единствен официален богослужебен език от митрополитите-фанариоти с помощта на малобройната гръцка диаспора
и част от местното гърчеещо се население, били написани
множество певчески сборници. Същите най-вероятно били
използвани и като учебни помагала в процеса на обучение
на желаещите да научат църковнопевческото изкуство. С
произход от Търново и епархията са известни редица музикални кодекси, съхранявани днес в библиотеки в страната
и дори извън пределите на днешна България. Като пример
тук ще споменем ръкописите с инв. № 65, 69, 83 и 84 от
Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, ръкопис
Ватопед 1421, ръкопис № 181 от библиотеката на манастира Зáвордас (манастир „Преп. Никанор” до някогашното с.
Забърдо в Западна Македония, Гърция) и ръкопис Ивирон
965[5]. Навярно с някое от тези псалтикийни пособия е бил
обучаван или е ползвал в певческото си служение и Никола
Златарски.
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След старателни и задълбочени занимания бъдещият
музикоучител до такава степен добре усвоил тънкостите на
псалтикийното изкуство, че станал най-известният и най-почитан църковен певец в старата ни столнина. Народа го наричал „сладкопевец” и „сладкогласен”, а в по-изисканите
среди бил известен още и като „мусикословестнейшия”[6].
Това означение - „мусикословестнейшия”, го откриваме написано по негов адрес в „Исторически работи” от ученика
му Пандели Кисимов, който в пояснение между другото отбелязва, че даскал Никола Златарчето споделял славата на
многоученият търновски просветен деец Петър Давидов Карапапазов, известен като даскал Пеньо (1799-1860), защото
– пише той, знаеше псалтиката и даровит глас беше [7].
Понеже проявявал впечатляващи познания и умения
по псалтика на гръцки език, първоначално бил на певческа служба при гръцкия владика (вероятно Неофит Византиец или Атанасий), а впоследствие – след учредяването
на Българската екзархия, за което знаменателно събитие и
той допринесъл с активна дейност, бил назначен за певец в
църквата “Св. Никола”[8], където огласял богослужбите със
своя звучен и силен баритонов глас – според Петър Динев:
с едва доловим носов оттенък [9], но вече на църковнославянски език[10]. Известно е, че негов учител по църковнославянски език бил Иван Стефанов, родом от Македонския
край. Същият бил и сред усъвършенстващите уменията му в
Източното църковно пение[11].
Скоро славата му на изключително талантлив църковен певец се разнесла не само извън Търново, но и далеч
извън пределите на отечеството ни, поради което бил канен
да пее в Зографския манастир на Св. Гора и в желязната българска църква “Св. Стефан” в Цариград[12]. Статал толкова
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известен и харесван като певец, че маниерът му на пеене
бил възприет почти от всички църковни певци в околността.
Междувременно Никола Златарски се изявил и като
обществен и просветен деец. От 1845 г. до края на живота
си той е един от видните и уважавани търновски учители.
Ползвал се с голямо уважение и внимание от страна и на
търновските първенци, защото бил добър по нрав и сладкогласен църковен певец [13], а певческият талант и музикалните познания били най-важната предпоставка за добър
прием и условие за задържане на работа на всеки учител
в епохата на националното ни Възраждане. Прекрасното
отношението на търновчани към своя даровит учител било
свидетелство именно на явното им желание да го задържат
в града[14]. Първоначално Никола Златарски бил взаимен,
а по-късно и класен учител, която длъжност за известен период от време съвместявал и с членство в Епархийския съвет към Търновска св. митрополия. Изявил се още и като
читалищен и музеен деец, а освен това и като редактор на
книгата Свиток Богоматере..., отпечатана през 1862 г. в Националната книгопечатница в Букурещ – с иждивението на
Панчо Радов от Карлово. През 1858 г. бил назначен за секретар на Търновската градска община. За кратко време бил и
ковчежник (касиер) в беледието (официалното кметство) в
Търново. Умира в Търново през 1876 г. [15].
Съществува хипотеза, че Никола Златарски, освен в
Търново, музикоучителствал още и в Рилската певческа
школа – мнение, почиващо най-вече на факта, че около шест
негови авторски песнопения са сред сравнително често поместваните в рилските църковнопевчески ръкописи[16].
Основавайки се на специалните си изследвания по въпроса,
музиковеда Клара Мечкова изказа становище, че това не от28
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говаря на действителността[17]. В Рилската певческа школа
за период от около три години (1898 – 1900 г.) учителствал
неговият ученик - търновчанина Давид Тулешков[18]. Все
пак не следва съвсем да бъдат отречени тесните връзки на
Рилското братство с търновския музикоучител, тъй като за
съпричастността на последния в делата на светата обител в
архива й са запазени доволен брой свидетелства. Представяйки манастирската кореспонденция, свързана с организирането от страна на рилските таксидиоти на поклоннически
пътувания до обителта през турското робство, архимандрит
Климент Рилец цитира две писма на Никола Златарски до
манастирската управа (№ 952 от 23 ІІІ 1865 г.; и № 1060 от 16
ІІІ 1866 г.), характеризирайки писача им като „манастирски
епитроп”[19]. По същността си това определение би могло
да означава две неща: или Златарски е бил член на същата
тази Риломанастирска управа, или му е било възложено да
сътрудничи на братството при воденето на манастирските
дела в Търново. И двата случая (най-вече първия) предполагат неговото физическо присъствие в Рилския манастир за
определено време, през което време не е изключено известния музикоучител да е бил в помощ и на тамошната певческа школа.
Основни извори, съдържащи информация за църковномузикалната дейност на Никола Златарски са:
І. два ръкописни свитъка с предимно празнични песнопения – авторски и заимствани. Събирането и комплектоването им в свитъци е извършено от Тодор Димитров Плочев,
който през юли 1953 г. предава музикалната сбирка в библиотеката на Търновската св. митрополия. Там е на съхранение
до 1961 г. Същата година, по силата на специален държавен
указ, свитъците са предадени в Окръжния държавен архив
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във Велико Търново, където се помещават и понастоящем
(фонд 805, опис 1, арх. ед. 40)[20]. В пъвият свитък (инв.
№ 2971) са поместени главно слави и стихири за големите
годишни празници - Успение Богородично, Рождество Христово (стихири и слави), Неделя след Рождество Христово,
Богоявление (стихири и слава и отделно песнопения за Великия водосвет), песнопения в чест на св. Николай и на св.
40 мъченици. В съдържанието на този свитък са включени
още: песнопения от св. Литургия – Отца и Сына... на осми
глас; Достойно есть на трети, пети (две на брой) и осми гласове, една херувимска песен на първи глас, задостойник за
Богоявление; полиелей Раби Господа... на четвърти глас;
едно величание в чест на св. Николай Мирликийски – общото за светител, на седми глас; и Богородице Дево... - осмогласно. Вторият свитък (инв. № 2968) съдържа катавасии за
Пасха, Рождество Христово и Въздвижение, като освен тях
в него има поместени първа катизма Блаженъ мужъ на осми
глас, Елици во Христа на първи глас, и Слава... на Господи
воззвахъ от вечернята за Петровден (29 юни)[21].
ІІ. Осем ръкописни певчески пособия от ръкописната
сбирка към библиотеката на Рилския манастир, в които името му е изписано като авторска атрибуция над общо шест
песнопения. Става дума за ръкописите 5/23, 5/50, 5/63, 5/74,
5/77, 5/82, 5/92 и 6/61, в страниците на които според описа
на Асен Атанасов са вместени по едно или две от следните
шест авторски произведения на Никола Златарски:
1) Достойно есть на пети глас, поместено в свитъка и
в рилските ръкописи 5/63, 5/74, 5/77 и 5/92, с атрибуцията:
от Николая терновскаго учителя. Присъства и в ръкописи
извън рилската музикална сбирка. По сведения на Светлана
Куюмджиева това песнопение е намерило място и в срани30
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ците на Хилендарските ръкописи 561 и 686[22]. Сред българските псалти търновския музикоучител е познат най-вече с тази си творба. Поместена е в Псалтикийна Литургия на
Манасий п. Теодоров - стр. 174-175 (в обработен вид);
2) Трисвятое мертвенно на шести глас. В ръкописи 5/50
и 5/82 от библиотеката на Рилския манастир, както и в други ръкописни певчески пособия, съхранявани в хранилища
и частни колекции извън риломанастирската сбирка, какъвто например е Епифаниевия сборник от 1886 г.[23], песнопението ползва следната атрибуция: Трисвятое мертвено,
сочинено от Николаа Василиевича Терновскаго учителя,
а мало изменено от Константия свещеноинока Рыл: Гласъ
шестый... В последствие това Трисвятое било включено в
съдържанието на печатното издание Псалтикийни треби на
М. п. Теодоров - стр. 38. Творбата е хроматическа пападическа композиция с модулации и в диатоническата гама.
При мелургирането й са използвани традиционни за целия
източноцърковен ареал мелодически фигури-формули, т. е.
в построението й не се забелязват уникални или фолклорни
елементи. Развита е в три части с характерното за Трисвятое
музикално дублиране на първа част;
3) Радуйтеся праведнии – причастен за Неделя на всички светии, на седми глас. Представен е като авторска творба
на Никола Златарски в рилски ръкопис 5/92;
4) Ликъ ангелский да удивися чудесы - седален на първи
глас от канона за Сретение Господне (2 февруари), авторски
атрибутиран в рилски ръкопис 6/61.
5) Богоначальнымъ мановениемъ – Слава... и ныне след
стихирите на Господи воззвахъ на великата вечерня за Успе31
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ние Богородично (15 август) – песнопение, в чието построение са вплетени всичките осем църковни гласа, следващи
редуване на автентичен с плагиален глас, т. е. аналитично
погледнато песнопението има следната цифрова картина –
1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 1. Заслужава да се отбележи, че това богородично песнопение всъщност представлява музикална
реинтерпретация на Никола Златарски от интерпретация на
Григорий Протопсалт (1777-1821), който пък от своя страна изтълкувал единствената известна до момента авторска
творба на протопсалт Иоан Трапезундски (ХVІІІ в.). Григориевата интерпретация е част от съдържанието на певчески
сборник, отпечатан в Букурещ през 1820 г. С издаването на
това църковнопевческо пособие всъщност било положено началото на православната невмена мелотипия. Поради
проявената при превода значителна музикална интервенция,
църковнославянската версия на това песнопение в свитъка и
в ръкопис 5/23 от библиотеката на Рилския манастир е представена като творба на Никола Златарски. По проблема задълбочено се е занимавала музиковеда Клара Мечкова[24].
Въпросното песнопение е поместено в Манасиевите певчески пособия Псалтикиен Минейник и Обширен псалтикиен
възкресник – предшестващо частта Главни подобия. Същото е включено в учебната програма по Източно църковно пение за V (12) клас на Софийската духовна семинария – като
тест за добре усвоен учебен материал.
6) Многоленствие за султан Абдул Меджит, на втори
глас, поместено в рилски ръкопис 6/61. Според пояснение в
надписа на песнопението, то било изпълнявано от учениците на Търновското училище всеки ден[25].
ІІІ. Музикален извор, представляващ два псалтикийни
листа, подвързани заедно с печатна книга под инв. № 5470 от
32
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библиотеката на Търновската св. митрополия. Представен е
превод на Никола Златарски на вечерния химн Свете тихий
на втори глас. Известно е, че църковнославянска адаптация
на това песнопение е правена и в Рилската певческа школа,
но в случая явно става дума за превод, независим от този на
риломанастирската школа. Според пояснение към песнопението преводът е проверен от Григорий Рилец и е изписан
върху хартията саморъчно от Давид Тулешков[26].
Освен като църковен композитор и адаптатор Никола Златарски е известен още и като композитор на светски песни,
някои от които текстово съчинени от споменатият по-горе и
прочут в това отношение търновчанин даскал Пеню Давидов[27]. Първи даскал Пеньо съчиняваше песента – пише
в „Исторически работи” Пандели Кисимов, втори даскал
Никола пригласяше мелодията й, разбира се, според тогавашните гръцки и турски напеви, според ритмите и такта.
Даскал Никола – пише още той, изнамерваше пеенето на
школските песни и многолетствия, както и на всяка друга
поезия. Прилягаше му [28]. През 1846 г. основава и първия
училищен светски едногласен хор в България[29], състоящ
се от десет-петнадесет души песнопойци [30].
Следва да бъде отбелязано, че този заслужил музикоучител и забележителен родолюбец е баща на всеизвестния
български историк проф. Васил Николов Златарски – член
на Българското книжовно дружество (днес БАН), положил
началото на катедарата по българска история и история на
балканските народи във Висшето училище в София (днес
Софийски униеверситет “Св. Климент Охиридски”), която
катедра възглавявал от 1906 г. до края на живота си – 1935
г.[31]. Същият е сред основните източници на биографични
сведения за своя баща – пише Бележки върху биография33
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та на даскал Никола Попвасильов Златарски, ръкопис, днес
съхраняван в Окръжния държавен архив – Велико Търново[32].
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В памет на Диоклийския
митрополит Калистос Уеър

Н

а 24 август 2022 г. се престави в Господа Диоклийският митрополит Калистос Уеър (Вселенска патриаршия), известен митрополит с богословските
си трудове в целия православен свят. Желаейки да почетем
неговата памет, няма как първо да не разкажем за неговия
живот, а след това да ви представим и много малка част
от неговото творчество и богословска мисъл.

М

итрополит Калистос Уеър ( със светско име Тимоти Уеър) е роден през 1934 г. в Бат (Bath), Англия. В Оксфордския университет изучава класическа филология, философия и богословие и защитава докторат върху
ранната история на източното монашество. През 1958 г. напуска англиканската църква, приема православната вяра и
посещава манастирите в Гърция и Света Гора. Най-продължително пребивава в манастира „Св. Йоан Богослов“ на о.
Патмос.
През 1966 е ръкоположен за свещеник и дава монашески
обет, приемайки името Калистос. От 1966 е отново в Оксфорд, където преподава източноправославна културология.
През 1982 г. е ръкоположен за епископ на Диоклия под
юрисдикцията на Константинополския Патриарх и викари39
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ен епископ към Православната архиепископия на Тиатира и
Великобритания. От 30 март 2007 е възведен в митрополитски сан и е избран за председател на диалога на Константинополската патриаршия с англиканите.
Митрополит Калистос е автор на множество публикации
върху историята и богословието на Православната църква.
Творчеството му включва книгите „Православната църква“,
„Православният път“, „Гръцката църква в периода на турското владичество“ и други. Превел е на английски две от
основните православни богослужебни книги - „Празничен
миней“ и „Постен триод“, както и „Добротолюбие“ - сборник от съчинения на Св. Отци.
Предложените тук текстове са препубликувани в 10 брой
на списание „Светодавец“ за 2020 г. и в „Църковен вестник“
през 2002 г.
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Какво е молитвата?

“С

ърдечната благодарност трябва да е на първо
място в нашата книга за молитвата. На следващо място да са изповедта и искреното покаяние на душата.
След това трябва да дойде и нашата молитва към Господа“.
Това пише св. Йоан Лествичник, игумен на манастира
в Синай от седми век, в своето произведение „Лествица“.
Не смятам, обаче, че той е имал намерението да създаде
правило, от което да не могат да се допускат изключения.
По-скоро целта му е била да посочи образец, естествена
последователност в нашата молитвена практика. Благодарност, покаяние, молитва: това е базисната и главна последователност, която трябва да имаме предвид.
За мнозина може би изглежда, че да се молят на Бога означава да искат нещо от Него, да Му представят страданието и нуждите на другите, както и собствените им. Някои от
нас може би мислят, че молитвата трябва да започне с акта
на покаяние, но това не е перспективата, възприета от св.
Йоан Лествичник. Напротив, преди да изведем пред Христос нашето страдание и болката на света и преди да насочим поглед към собствената ни грозота и провал, трябва да
погледнем нагоре към красотата и славата на Бога. Твърде
често молитвата ни може да се превърне в мърморене, оплакване или съжаление. Но това, както ни уверява св. Йоан,
не е истинската молитва.
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Показателно е, че не започваме Божествената литургия
с покаяние, а с провъзгласяване на царството на Св. Троица:
„Благословено е Царството на Отца, Сина и Св. Дух“. Едва
след като получим представа за това небесно Царство, можем да започнем и своето разкаяние. Молитвата си трябва
да започваме не със собствената си нужда, а с божествената
пълнота. Същият приоритет трябва да стои пред нас в молитвено ни правило, което казваме всяка сутрин и вечер у
дома. След встъпителното призоваване: „В името на Отца и
Сина и Св. Дух“, е прието да се продължи със „Слава Тебе,
Боже наш, слава Тебе“. Благодарността е това, с което започваме. Както св. Йоан Кронщадски казва: „Молитвата е
състояние на постоянна благодарност“.
Този образец за молитва – с благодарността на първо
място, се вижда и в денонощния богослужебен и литургичен цикъл. Според древното еврейско разбиране за времето,
което все още се следва от Църквата, новият ден започва не
в полунощ и не рано сутрин, а привечер. Ето защо в книга
Битие се разказва за сътворението така: „Биде вечер, биде
утро – ден един“ (Бит. 1:5). Вечерта идва преди утрото. По
този начин вечернята не е завършващото, а първото богослужение за деня, не е епилог, а пролог.
Какъв тогава е дневният молитвено-богослужебен цикъл?
През цялата година, с изключение на Светлата седмица, тя започва абсолютно по един и същи начин с четене и
пеене на псалом 103. Това е химн на похвала към Бога за
разнообразието в света и чудото на създадения от Бога ред:
„Благославяй, душо моя, Господа!… Колко са многобройни делата Ти, Господи! Всичко си направил премъдро;“. По
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думите на отец Александър Шмеман, вечерните „поставят
началото и това означава „преоткриване“ в обожението и
благодарност за света като Божие създание. Църквата ни
води, както в онази първа вечер, в която човекът, призван
към живот от Бога, отворил очи и видял какво Бог му е дал
в Своята любов. Той видял цялата красота, цялата слава, в
която стоял и благодарил на Бога. И в тази благодарност се
превърнал в себе си. И ако Църквата е в Христос, то нейното
първо действие винаги е благодарността на завръщането на
света към Бога“.
По този начин, след като изразим своята радостна благодарност към Бога, можем да се обърнем към втората част на
нашата молитва, към „изповядването и искреното покаяние
пред Бога“, както казва св. Йоан Лествичник.
Но какво точно имаме предвид под покаяние?
Със сигурност това не е просто чувството на угризение
и скръб, на самоотвращение към греховността ни. Не. Това
е, по думите на текста от II век от кн. „Пастир“ на св. Ерм –
„великото разбиране“ – по същество е положително, а не отрицателно. Буквалният смисъл на гръцката дума покаяние,
метаноя е „промяна на ума“. Покаянието е нов и утвърдителен начин да гледаме към Бога, към близките ни и към себе
си. Не просто да гледаш назад в миналото със съжаление, а
да гледаш с надежда към бъдещето. Поканянието е разпознаването не само на това, което не сме успели да бъдем, но
и това, което с Божията благодат можем да станем. Св. ап.
Павел обобщава същността на покаянието, като казва: „Братя, аз не мисля за себе си, че съм постигнал това; но едно
само правя: като забравям, що е зад мене, и като се силно
стремя към това, що е пред мене, тичам към целта – към
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наградата на горното от Бога призвание в Христа Иисуса“
(Фил. 3:13-14).
„Създадени сме за молитвата, така както сме създадени да говорим и да мислим“, казва православният писател
Тито Колиандер. Молитвата е нашата истинска природа; без
молитва не сме истински човеци. Ето защо св. ап. Павел повелява „Непрестанно се молете“ (1 Сол. 5:17). Той иска от
нас да се молим постоянно, защото това е и невъзможното;
понякога трябва да обръщаме внимание и на други неща. Но
той има предвид молитвата като имплицитна ориентация,
скрито намерение или стремеж, който се влива във всичко
останало, което правим. Както отбелязва св. Исаак Сириец,
дори когато спят, светиите непрестанно се молят, защото
Св. Дух винаги се моли в тях. Това е всъщност нещото, от
което светът се нуждае: не просто от хора, които от време
на време са молят, но от хора, които пребивават постоянно
в молитва – живи пламъци на молитвата. Такива хора преобразяват света. „Придобий мирен дух“, казва св. Серафим
Саровски, и „хиляди около теб ще се спасят“.
Нека завърша с една история, която по-пълно обобщава
същността на молитвата, отколкото разделението ѝ, с което
започнах. Когато бях момче, чух проповед, в която се разказваше за инцидент, който смятам, че се е случил на Джон
Виани (католически светец бел. ред.), въпреки че проповедникът не спомена името му. „Имаше един светец, който
прекарваше по няколко часа на ден в църквата. „Какво правиш през цялото това време?“, попитали го приятелите му.
„Моля се“, отговорил той. „Моли се!“, отговори ли му те.
„Явно имаш много неща за искане от Бога“. „Не искам от
нищо Бога“, казал той. „Какво правиш тогава“, попита ли
го те. „Просто седя и гледам Бога и Бог седи и ме гледа“,
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отговорил той“. Когато бях на дванадесет години, реших, че
това е най-възхитителното описание на молитвата. И днес,
седемдесет и три години по-късно, все още мисля същото.
Молитвата не е молба, а връзка.
Автор: Митрополит Калистос Уеър
Източник: publicorthodoxy.org.
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Църква на
Свещеното Предание
- Ваше Преосвещенство,
Вие сте човек роден и възпитан в западната традиция, който е станал православен. Каква духовна
празнота или недостиг сте
изпитвали, които да Ви накарат да станете православен?
 - Преди всичко нека кажа,
че моето решение да стана
православен беше по-скоро
позитивно, отколкото негативно. Не само неудовлетвореността от западното
християнство, а по-скоро
привлекателността на Православието само по себе си
повлия на решението ми.
Бях възпитан в Англиканската църква, която е запазила епископата, но е също
така дълбоко повлияна от
Реформацията. Когато бях
още на 13-14 години, вече започнах да търся Църква, коя-

то да олицетворява приемствеността на Преданието.
Видях, че на Запад е имало
много промени през Средновековието, при Реформацията. Исках да намеря Църква с древни корени, която
да е в пряка приемственост
с апостолите, мъчениците,
древните отци, ранните събори. Още като юноша не
бях удовлетворен от Римокатолическата църква, защото считах за невъзможно да
приема папството. Когато
за пръв път влязох в досег
с Православната църква на
17 години, усетих, че тук е
отговорът на моето търсене на една Църква, която да
представя живото Предание.
Това най-вече ме привлече
към Православната църква.
Тук намерих Църква вярна
на Вселенските събори, на
ранните отци, но която не
се отнася към тях като към
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археологически останки от
миналото, а за която те са
живи реалности. Мисля, че
бях привлечен най-вече от
чувството, че Православието
е Църква на Свещеното Предание. И още нещо. Първият
ми досег с Православната
църква не стана чрез четене
на книги или запознаване
с православни люде, а чрез
преживяване на православното богослужение. И това,
струва ми се, е най-добрият
начин за човек от Запада да
се запознае с Православието. Не като нещо теоретично, а чрез преживяване на
Църквата като богослужеща
общност. Когато бях на 17
години, един съботен следобед в Лондон, случайно или
по Божи промисъл, влязох в
руската църква по време на
вечернята. Бях дълбоко впечатлен от службата. Особено
ме порази чувството за единение между небето и земята. На службата имаше само
няколко души, пееше малък
хор, ала аз почувствах, че
тези малцина люде биват
въздигнати в едно действие

много по-велико от самите тях. Усетих, че тук присъстват не само видимите
богомолци, но и невидими
светците, ангелите, Св. Богородица, Самият Христос.
Почувствах, че Църквата е
наистина рай на земята. И
тъкмо това преживяване на
православното богослужение първо ме привлече към
Православието.
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И още две неща. Първо, четох за гоненията, които православните християни
бяха изпитали в Русия след
1917 г., а в другите страни
от Източна Европа  България, Румъния, Сърбия  след
1945 г. С вълнение научих,
че мъченичеството, страданието за Христовата вяра не
е нещо от далечното минало,
а нещо, което е станало в ХХ
век. Това също ме привлече
към Православието: начинът, по който православните християни в ХХ век бяха
свидетелствали за вярата си
чрез страдания, а понякога и смърт. И второ, започнах да чета за традицията
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на вътрешната молитва, за
Иисусовата молитва, за мистичното богословие на православния Изток  това също
ме привличаше.
 - Като говорим за исихазма и вътрешната молитва  на повърхността тези
неща изглеждат прекалено
далечни за съвременника.
Сега с глобализацията и
най-новите технологии сякаш акцентът е другаде.
Как виждате настоящето
и бъдещето на Православието в глобализиращия
се свят и в обединяваща
се Европа? Доколко хората там осъзнават достойнствата и актуалността на
това наследство за собствения им живот и култура?

следство. За мен това е много сериозен пропуск. Можем да разберем смисъла на
Европа от културна гледна
точка като духовна същност
само ако вземем предвид
християнската традиция. Но
дори онези, които включват
християнското наследство в
мисълта за Европа, дори и
те общо взето мислят само
за латинското Християнство.
Някои изказват мнението, че
Европа спира там, където
започва Православието. За
мен това е тесногръда, ограничена гледна точка. Защото
Европа не е само Рим  класическият, папският  тя не е
само класическа Гърция, но
също и Византия. Може би
Византия като мост между
Европа и Изтока, но все пак
Византия е в духовен смисъл съставна част от европейското наследство. И ако
оставим Православието извън сметката, нашата картина на Европа ще бъде много
едностранна. Вярвам, че за
една истински балансирана
Европа ни трябва не само
западното християнство, но

-  В Западна Европа днес,
както знаем, има много силна секуларизация. Във Великобритания, макар да не сме
имали гонения, активните
християни са скромно малцинство. Боя се, че за мнозина понятието Европа не
включва християнското й на48
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също и източното християнство. И още нещо. Казах,
че има дълбока секуларизация в Западна Европа. Това
е вярно, но не е цялата истина. Има също така, особено
у мнозина млади люде, едно
търсене на духовния смисъл на техния живот. Това го
знам от личния си 35-годишен преподавателски опит
в Оксфордския университет.
Не мисля, че младите хора
във Великобритания днес
са бездуховни. Всъщност
има истинска жажда за въ-
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трешна задълбоченост и осмисленост на живота. Но за
жалост много от тях се разочароват от организираните
християнски общности. Затова в духовните си търсения те се обръщат другаде
към Индия, Китай, индуизма, йога, дзен будизма. И не
си дават сметка, че вътре в
собствената им християнска
традиция има много богато
учение за вътрешния живот
и за възможността човешките същества да открият
вътрешното царство. Затова
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не мисля, че младите хора
днес са бездуховни, но често
са много объркани. Не знаят
къде да търсят. И ние, православните християни, дори в
Англия, където сме малцинство, трябва да дадем отговор на тази жажда.
 - Апокалиптичните видения за бъдещето станаха
тъй актуални в края на хилядолетието. Какво е мнението Ви като православен
епископ  дали сме наистина в последните времена и
как усещате духа на нашето време?

кръсналият Христос казва:
Ето, ида скоро. И св. Йоан
отговаря във видението си:
Амин, да, дойди, Господи Иисусе! Това е първото
нещо. Винаги у християните
трябва да има чувство за жадувано очакване.

Но второто, което трябва
да помним, е, че също така
ни е казано от Христа и от
св. апостол Павел, че ние
не знаем точното време на
Второто пришествие; казано е, че Господ ще дойде
като крадец нощем. Затова
трябва много да внимаваме
да не се опитваме да пред- Когато ние като право- сказваме точното време на
славни християни мислим Второто пришествие. Хрисза Второто пришествие на тияните от самото начало
Христа, има две неща, които са правили предсказания за
намираме много ясно под- завръщането на Христа, но
чертани в Новия Завет.
тези предсказания не са се
сбъдвали. От духовна гледна
Първо, Христос казва на точка връщането на Христа
Своите ученици, а чрез тях е винаги близо, но относно
и на всички нас, че Той ще времето мерено с часовнидойде скоро. В края на по- ци и календари ние не знаследната книга на библия- ем кога Той ще се върне. И
та  книгата Откровението  в тъй трябва да сме бдителни,
най-последната глава въз- но и много трезви. В Новия
50
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Завет има важно учение за
антихриста, за знаменията,
които ще предхождат края.
Но трябва да избягваме апокалиптичната параноя, която
прекалява с обмислянето на
тези неща. Има и много други споменати неща, които не
разбираме напълно. Например понастоящем в Гърция,
а може би и на други места,
много православни християни много се тревожат от числото 666. Истината е, че ние
действително не знаем какво
означава това число. Отците
на Църквата са имали множество различни обяснения.
Затова трябва да се придър-

жаме към основните принципи, че Христос е близо, че
трябва да сме готови, но че
не знаем кога ще дойде. Нека
не прекаляваме с размишления върху поличби и чудеса,
които не можем напълно да
разберем. Нека се съсредоточим върху християнската
любов, действеното състрадание, да живеем живот на
християни, непоклатимо, без
компромис, но с непрестанна щедрост и откритост към
всички люде около нас.
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Интервюто е проведено от
Георги Тодоров за „Църковен вестник“, 2002 г.

Химнография
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Химнографско творчество на
преп. Андрей Критски

И

сторически сведения за
химнографията и основни представители

Изразяването на молитвата в
богослужението чрез песенната поезия на химнографите има
богата библейска и църковна история. В традициите на Източната църква основните догматически истини на вярата,
катехизичните функции на църковната проповед и духовно-нравствените принципи на покайна дисциплина, свързана с молитвата се съчетават в пълнота в химнологията и
химнографското творчество на големите църковни учители
и свети отци на Църквата. Църковната химнография се развива по време на различните периоди в историята на Църквата, съобразно духовните нужди на вярващите християни.
В науката се посочват следните извори на християнската
химнография: старозаветни, кумрански, раннохристиянски,
византийски (доиконоборски и следиконоборски) и старобългарски.

Елена
ДЮЛГЕРОВА

Старозаветните химнографски извори най-общо представляват псалмите и библейските песни, които са били в
богослужебна употреба през старозаветния период. Псалмите са служели за образец и за „благодарствените химни“,
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употребявани от кумранската община. За възпяването на
Христос като Бог свидетелства Плиний Млади в писмата
си до император Траян. Фрагменти от Павловите послания
представляват примери за християнски песни (Фил. 2:6-11;
Кол. 1:15-20; Ев. 1:3; Тит 3: 4-7; Еф 5:14). Евангелистите използват новозаветните песни и за да покажат връзката между двата завета като или директно цитират Стария Завет или
текстовете им са основани на старозаветни алюзии, а св. ап.
и ев. Лука прави това като описва как старозаветния човек
познава Христос (напр. при срещата на стареца Симеон с
Иисус Христос).
Признаването на християнството за официална религия
в Римската империя безспорно оказва благотворно влияние
върху развитието на богослужението в християнските храмове най-вече в източните части на империята. Примери за
ритмизирана проза откриваме в антиохийската литургическа
традиция от IV в. По същото време в сирийското богослужение влизат в употреба сложни химнографски текстове (мидраши). Сирийската химнография се отличава и с азбучен
акростих. Подобни форми са характерни и за гръцката химнографска традиция, за която типичен е и изосилабизмът.
Известен химнограф от този период е преп. Ефрем Сириец.
Що се отнася до йерусалимското богослужение - то, както
и антиохийското, бива извършвано от аскети, които живеят
при градските храмове. Основен компонент на службите е
Псалтирът. През VII в. в Йерусалим навлиза канонът като
нов химнографски жанр. Отличителна особеност на 9-песенния канон е новата ладово-мелодична система на осмогласието. В началото на VIII в. с трудовете на преп. Йоан
Дамаскин и преп. Козма Маюмски в Йерусалим се създава
нов корпус от празнични и възкресни песнопения, които образуват новия йерусалимски Тропологий.
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Формирането и развитието на константинополската литургическа традиция е сходно с йерусалимската и антиохийската. Големият градски храм (Св. София) се явява център
на духовен растеж. Дневните служби имат за основа респонзорно пеене на стиховете от Псалтира и ипакои (припев).
Най-известният жанр на константинополската химнография
през V-VII в. е кондак (полистрофичен), който се състои от
свързана чрез акростих поредица от икоси. Разцветът на
този жанр се свързва с Роман Сладкопевец.
Литургическата традиция на константинополското монашество се формира в края на VIII в. в Мала Азия и е известна под по-късното си название „студийска“. Наличието
на втора песен в каноните на студийските химнографи, както и богослужебните им книги, показват, че те продължават тази древна традиция с палестински произход, с която
се свързва дейността на преп. Андрей Критски и Герман I
Константинополски. Към първите текстове от оригиналната
старобългарска химнография се числят службите за св. св.
Кирил и Методий, както и общия им канон; канонът за св.
вмчк. Димитър Солунски, службите за св. Климент Охридски и св. цар Петър, Азбучна молитва, канон за св. Климент
папа Римски, части от службата на преп. Йоан Рилски, както
и общ миней. Както в преводното, така и в оригиналното
творчество на старобългарските автори се откриват акростихове. В някои от тях четем имената на св. Константин
Преславски, св. Климент Охридски и св. Наум Охридски. В
преводните творби с азбучен акростих се забелязва стремеж
да бъде спазен редът на старобългарската азбука, за целта на
който състава на песнопенията бива пренареден. Пример за
подобен опит виждаме и в стихирите след Великия канон на
преп. Андрей Критски.
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Личността на преп. Андрей Критски
Един от най-ранните и пламенни деятели в полето на
песнотворчеството безспорно е преп. Андрей, архиепископ
Критски. Преподобният живее и пише в този период на византийската църковна поезия, който е признат от изследователите за период на разцвет на химнографията, а именно от
V до IX в. Този подем на химнографското творчество започва от Сирия и по-късно достига до Константинопол.
Филарет, архиепископ Черниговски, посочва, че периодът, в който живее преп. Андрей Критски е труден за Църквата, защото срещу нея се изправят мохамеданството, монофизитството и монотелитството.
Творчеството на преп. Андрей в голяма степен изпреварва трудовете на известните химнографи – преп. Йоан
Дамаскин и св. Козма Маюмски, които творят в средата и в
края на VIII в.
Св. Андрей Критски се ражда през 650 г. в Дамаск, където получава домашно образование. Според житиеписците
св. Андрей е ням до седмата си година и след причастяване
със Светите Христови Тайни получава дара на словото. На
14-годишна възраст преподобният Андрей излиза от дома
си и отива в манастира на св. Сава. Тук той става писар в
двора на Йерусалимската патриаршия, като продължава да
води строг аскетичен живот. В 679 г. бива изпратен на Шестия вселенски събор и донася списък с определенията на събора. Св. Димитрий Ростовски посочва, че на събора преп.
Андрей е издигнат в сан архидякон, а Филарет Черниговски
допълва, че преп. Андрей е повторно извикан в Константинопол от Константинополския патриарх, където е посветен
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в сан дякон на Великата Софийска църква. Подвизите на
преп. Андрей в йерусалимската обител, усърдното изучаване на Словото Божие и на писанията на светите отци отреждат на св. Андрей името Йерусалимски, с което се среща и
в славянските преводи. В събора на Света София Константинополският патриарх отрежда на преп. Андрей грижата за
сираците, болните и странниците.
При управлението на император Юстиниан II преп.
Андрей е поставен за Критски архиепископ и ревностно
проповядва Словото Божие на
своето паство. Неговите молитви
спасяват от нашествието на арабите о-в Крит. Известни са
много други чудеса на св.
Андрей. По неговите молитви пада дъжд след дълга суша.
Преп. Андрей живее
дълъг живот. Текстът на
Великия канон съдържа
указания, че това произведение е написано от него в
напреднала възраст.
През 740 г., връщайки се от
Константинопол, св. Андрей
се разболява и умира на път
за остров Крит, в село Ере
сос на остров Лесбос.
Свидетелство за дълъг
аскетичен живот са неговите вдъхновени
творения, неговите
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„медоносни слова“, според определението на св. Димитрий
Ростовски. Според свидетелството на св. Теофан Изповедник, на събора, свикан от император Филипик Вардан за
признаване на монотелитството (712 г.) преп. Андрей Критски, заедно с бъдещия константинополски патриарх Герман I е в числото на подписалите анатемата срещу Шестия
вселенски събор. Впоследствие преп. Андрей Критски се
разкайва за това, че е подписал еретическото определение.
Традицията свързва с това събитие създаването на Великия
канон.
След свалянето на Филипик през 713 г. православието
е възстановено, а списъците с актовете от Шестия вселенски събор са разпратени и подписани от всички участвали
в монотелитския събор. На остров Крит св. Андрей строи
църкви и приюти.
Химнографията на преп. Андрей Критски
В гръцките ръкописни и печатни менологии, синаксари и сборници с хомилии се намират ок. 60 проповеди за
църковни празници, приписвани на св. Андрей Критски,
от които са издадени ок. 30. Безспорно негови са словата
за Рождество Христово, Обрезание, Преображение, Благовещение, Рождество на Пресв. Богородица, Въведение
Богородично, Зачатие на Пресв. Богородица, Успение, Въздвижение на Честния Кръст, Отсичане главата на св. Йоан
Предтеча, за св. ап. и ев. Лука и св. ап. и ев. Йоан Богослов,
на праведните Йоаким и Анна, на св. безср. Козма и Дамян,
преп. Патапий, св. Николай, св. 10 критски мъченици, вмчк.
Георги Победоносец; от постния и цветния триод: Неделя на
митаря и фарисея, Месопустна, Сиропустна, Вход Господен
в Йерусалим, на св. Четиридесетница, Неделя Православна,
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Акатистна Събота, на четиридневния Лазар, на страданията
Господни, на разслабления, за Светия Дух.
Към предполагаемите спадат словата: за Яков, брат Господен, за Богородица, занесена тригодишна в храма, за
блудния син, за обладания от лукавия, за Свещеното Писание, за очистването на душата и други. Проповедите на св.
Андрей Критски са написани на атически диалект като са
изпълнени с метафори и символи.
Преп. Андрей е известен и като мелод – създател на текст
и мелос на много ирмоси, самогласни тропари и самогласни
стихири, които се съхраняват в ръкописни и печатни ирмологии, минеи, триоди, стихирари, Теотокарии. Н. Томадакис
свързва името на св. Андрей Критски със създаването на
жанра на 9-песенния канон, измествайки кондака в богослужебната практика. Най-известният канон на св. Андрей
Критски, шедьовър на византийската духовна поезия е Великият покаен канон. Той се състои от 250 тропара и 11 ирмоса. Основната сюжетна линия е темата за грехопадението
и покаянието в Стария и Новия Завет. Езикът на Великия
канон съдържа цитати от библейските текстове, препратки към стиховете на св. Григорий Богослов и преп. Роман
Сладкопевец.
Освен Великия канон преп. Андрей Критски създава канони и за главните византийски църковни празници като
голяма част от тях са включени в състава на съвременните
богослужебни книги – канон за Рождество Христово, Богоявление, Сретение, Благовещение, Вход Господен в Йерусалим, Пасха, Преображение, Рождество Богородично,
Зачатие на св. Анна, Рождество на св. Йоан Предтеча, Усекновение,
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св. Макавеи, честните вериги на ап. Петър, св. Григорий
Богослов, св. Йоан Златоуст, връщане мощите на св. Йоан
Златоуст, вмчк. Георги, мчк. Кодрат, св. Игнатий Богоносец, св. Текла, св. Николай, св. Патапий, а също и канони,
трипесници, четирипесници и самогласни стихири за много
дни от постния и цветния триод. Отличителните черти на
каноните са: отсъствие на акростих, наличие на втора песен,
тропарите обикновено са повече от 4, песните може да имат
по два ирмоса.
Ще разгледаме по-подробно два канона на св. Андрей –
Великият покаен канон и Канонът на Андрей Критски за
праотците и пророците за III глас.
Велик покаен канон
Несъмнено Великият покаен канон е най-известното произведение на св. Андрей Критски. В древните списъци то
е наричано „светоградска стихира“. Според някои изследователи не е имало ирмоси и отчетливо деление на песните.
Ирмосите на песните по начина, по който са в момента са
прибавени по-късно от Йоан Дамаскин, а тропарите в чест
на Мария Египетска и за Андрей Критски са написани също
по-късно от Теодор и Йосиф Студит при подреждането на
текстовете на Триода. Тропарите за преп. Мария имат самостоятелен акростих. Наименованието „велик“ идва от големината на канона, който съдържа 250 тропара с ирмоси за
разлика от другите песнопения, които са с около 30 тропара.
Разбира се в духовен план думата „велик“ се разглежда в
посока на висотата на мисълта, по дълбочината на чувствата и според силата на изразяване. Преп. Филарет обобщава духовния пласт на канона като казва, че духовното око
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разглежда събитията в духовния свят. За точното време на
написване на канона изследователите не са единодушни,
но повечето от тях се обединяват около тезата, че канонът
е писан в края на живота на преп. Андрей Критски. За това
дали първоначално е бил предназначен за четене по време
на четиридесетницата също няма ясни податки. Следва да
се признае, че дори и да приемаме автобиографичните моменти на покаяние в канона, то текстът е насочен към всяка
човешка душа, която иска да извърви пътя до спасението.
Това е и обединяващата мисъл, която присъства в целия
канон, а именно нуждата на грешната човешка душа да се
обърне към Бога, а всепроникващото чувство е чувството на
съкрушение.
И. Карабинов забелязва следната структура във всяка
песен – първата част е беседа със своята душа, втората е
призив към Бога за помилване. Преподобният химнописец
започва своята изповед пред Бога с размисъл за делата на
живота си и веднага след това застава на пътя на спасителното покаяние и принася Богу покайни сълзи.
“Отде да почна да оплаквам делата на моя окаян живот?
Какво ли начало да положа, Христе, на сегашното ридание?
Но като милосърден, прости ми прегрешенията.
Върви, окаяна душо с плътта си, изповядай се на Създателя на всички, откажи се, прочее, от предишното безумие,
и принеси Богу сълзи в покаяние.
След като усърдно подражавах на престъплението на първосъздадения Адам, познах, че съм се лишил от Бога, от вечното царство и сладост заради моите грехове.
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Горко ми, окаяна моя душо, защо се оприличи на първата
Ева? — погледна лошо и горчиво бе ранена, докосна дървото и с дързост вкуси от ястието безсловесно.
Наместо Ева в плът, пред мен застана невеществената Ева
— плътският страстен помисъл, който обещава сладост, ала
при вкусване е всякога горчиво питие.
Заслужено изгонен бе Адам от рая, затуй, че не опази едничка Твоя заповед, Спасителю; а как ли трябва да пострадам аз, задето всякога презирам Твоите животворни слова?“
(Песен 1 от Великия покаен канон)
Началото на канона подбужда човешката душа към покаяние като представя библейски аналогии, които обобщават
греховните човешки дела. Вниквайки в причината за покаяние, св. Андрей не бърза да изложи библейската история,
а докосвайки се до различни събития размишлява над човешката природа. В началото на канона изобличава греха на
Адам, а след това разсъждава за сътворението на човека от
Бога, за да покаже величието на човека, заложено от Бога и
пътя на възвръщане към това величие чрез покаяние.
В канона Старият и Новият Завет са представени едновременно. Образът на Новата Благодат, както и обръщенията
към Христос, успоредно със старозаветните сюжети водят
до единни размишления за човека („Като чаша прие Църквата Твоите животворни ребра, от които за нас ти, Спасителю
наш, изля двойни струи — на прошка и на разбиране, — изобразяващи двата Завета, стария и новия.“). Тези два Завета
държи преподобния в своята душа по протежение на целия
текст на Великия канон – те са му необходими за последователното развитие на неговото богословие – за оставянето на
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греховете и придобиването на духовен разум.
Трябва да отбележим и обръщането към собствената
душа, което присъства в повечето песни и което води до нарастване на вътрешното съкрушение и дълбочината на покаяние, което достига най-високата си степен в седма песен:
„Съгреших, върших беззакония и отхвърлих Твоята заповед,
тъй като съм в грехове роден и към своите рани прибавих
още рани: но Сам Ти, Боже на нашите отци, помилвай ме,
като милосърден.“
Към края на канона призивите за покаяние като че ли се
смекчават и по-често се появяват строфи, които повествуват
за новозаветните времена.
Тази мисъл е отчетливо изразена от преподобния отец в
осма и девета песен: „Всичко от Стария Завет аз, душо, ти
представих като пример:…“ и „Представих ти, душо, Моисеевата книга Битие и след това цялото (старо)заветно Писание…“. Следващите тропари от канона са свързани само с
новозаветни събития.
Великият канон завършва с мирно новозаветно настроение на човешкото сърце, донесло покаяние – тук преподобният отец изповядва Божията милост и духовната нищета
на човека, който я принася като приятна жертва на Бога.
„Достойни плодове на покаяние от мен недей да търсиш, обръща се св. Андрей към Господа, - ... сърце навеки дай ми
съкрушено, с духовна нищета, та тях, Спасителю единствен,
да Ти принасям като приятна жертва.” Монахът моли Христос да го погледне с милостивото Си око и да го помилва,
„съгрешил повече от всяко човешко естество”.
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Структурата на канона може да бъде представена по следния начин:
1)

въведение;

2) развитие на основната тема за покаянието, достигаща
своята кулминация;
3) завършване и изкачване към новозаветните мисли за надежда и вяра в Изкупителя - нашия Господ Исус Христос.
Великият покаен канон се чете на части - в понеделник,
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вторник, сряда и четвъртък на първата седмица от Великия
пост по време на великото повечерие и целия в сряда на петата седмица на малкото повечерие.
Канон за праотците и пророците за III глас
В научното изследване на този малко познат канон М.
Йовчева и В. Савова открояват приноса на славянската книжнина в съхранението на византийски творби, които отпадат от богослужебна употреба и не влизат в печатните книги
на Минея и Триода във византийската традиция. Към тази
група спада и канонът на праотците. Учените приемат, че
текст от канона e вдъхновил известната икона на Богородица и старозаветните й предобрази. Същият текст: „Ἄνωθεν
οἱ Προφῆται σὲ προκατήγγειλαν“ е използван и от св. Йоан
Кукузел за по-късно съставено песнопение. В различните
минеи и триоди текстът бива поставен или в Първата неделя на поста или в Неделята на праотците. Поради близостта
в стилистиката и времето на писане някои автори приписват текста на патриарх Герман I. Въпреки това авторите на
новото изследване на канона отбелязват, че авторството на
св. Андрей Критски се доказва както от свидетелствата в
преписите, така и от стилистичните и структурни характеристики, а именно – интерпретиране на темата чрез старозаветни предобрази, използването на реторични фигури като
апострофи, на голям брой тропари, наличието на троичен
тропар във всяка песен, както и на две втори песни с различни ирмоси.
Канонът се състои от 9 песни и 85 тропара, посветени на
праотците и пророците и намираши своята пресечна точка
в темата за Христовото Възкресение. Този факт показва, че
замисълът му е свързан с предпасхалния период и следова64

Химнография

Светодавец брой 9/2022

телно поставянето му в първата неделя на Великия пост има
своите литургични основания. Темите за надмощието над
смъртта, почитта на кръста и победата на живота, които откриваме в текста подсилват истинността на това твърдение.
В края на песните има троичен и богородичен тропар и по
този начин е постигната структурна огледалност на песните, всяка от които носи учение за Възкресението, за Троичността на Бога и за участието на Света Богородица в Божието домостроително дело за спасението на човешкия род.
Троичните тропари се отличават с по-опростена структура,
чрез което се акцентира на точната вероизповедна формулировка за всяко от лицата на Светата Троица. За разлика
от тях в повечето богородични тропари се разгръщат старозаветни образи, които са възприети и от новозаветните
книги като богородични символи. Освен конкретните старозаветни предобрази, св. Андрей Критски включва в песните
и общо типологическо описание на пророците и праотците.
Изброяването на пророците, чието слово е изречено в библейския текст, както и характеристиката на праотците има
катехизична функция.
В своята студия „Канонът на Андрей Критски за праотците и пророците за III глас“ М. Йовчева и В. Савова
проследяват особеностите на всяка една песен. Повечето
от тропарите на първа песен представят общо старозаветните отци. В третия тропар хронологически се споменават
петима от Христовите праотци. Втора песен е характерна
с това, че два тропара във втория стих повтарят началото
и структурата на ирмоса. Три тропара продължават общото
въвеждане на следните пророци – Моисей, Аарон, Самуил,
Давид, Илия, Елисей и Исая, Йеремия, Йезекиил и Даниил.
В трета песен пророческото служение е представено в две
тематични групи – Божиите избраници – свидетели на Бо65
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жия престол и пророците – изпълнители и защитници на
закона. Четвърта песен има 13 тропара. Тази дължина позволява употребата на няколко реторични похвата. 4 тропара
представят обобщен образ на пророците, а 6 са оформени
като въпроси, които посочват конкретните им дела. Този реторичен модел се повтаря и в осма и девата песен на канона
и има учителна функция, която да покаже старозаветната
праведност. Пета песен представя голям брой старозаветни
герои като почти всички от тях откриваме в Послание на ап.
Павел до евреите. Богородичният тропар също съдържа елементи от апостолското послание. Това имплицитно показва
апостолския поглед към темата за праотците. Шеста песен
се характеризира с голяма конкретика. Във всички тропари
без един се говори за делата на пророците Йона, Илия, Исая
и изцелението на Езекия, а Богородичният тропар съдържа
множество предобрази на Божията майка. Това отново има
за цел повишаване на знанието и разбирането за пророческото служение от слушателите. В седма песен най-ясно се
вижда връзката между ирмоса и текста. Ирмосът е за тримата отроци като предобрази на Светата Троица, а основната
тема е за страданието на Божиите избраници. Песента също
е с конкретни примери от живота на старозаветните герои.
Осма песен е песента, в която в един от тропарите се разказва за прамайките – Сарра, Ребека, Мария Моисеева, Юдит,
Анна, Девора и Елда. В тази песен отново наблюдаваме
обръщение към старозаветните отци, в което чрез въпрос
се припомня библейския разказ. Девета песен съдържа 12
тропара и утвърждава реторичния императивен похват. „Директното“ общуване с пророците прави текста интересен и
лесен за възприемане и запомняне от миряните.
Изводът на изследователите е, че образователната функция на канона е безспорна. Живото слово, чрез което се раз66
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крива библейската история от една страна покрива всички
необходими тематични ядра, а от друга разказът е ясен, разбираем и нравоучителен. Така се постига поставената катехизична цел.

Принос на химнографското творчество на преп. Андрей
Критски в химнографската традиция; Връзка с други големи химнографи от епохата
В заключение на този кратък обзор на по-важните исторически моменти от развитието на химнографската традиция
на Православната църква и делото на св. Андрей Критски
могат да се направят следните обобщени изводи:
1.
Свързващо звено между различни химнографски
традиции.
Като голям църковен авторитет в смутните времена на монотелитите и иконоборците с богатото си омилетично и
химнографско творчество светия песнописец проправя пътя
на Йоан Дамаскин и Козма Маюмски и творчеството му става важно свързващо звено между предходната химнографска традиция на сирийската и йерусалимската книжнина от
една страна и константинополската от друга.
2.
Утвърждаване жанра на канона
Той обогатява химнографския жанр като развива жанра на
канона и замества използвания дотогава кондак. По този начин той дава тласък за развитие на следващия - завършителен етап за химнографията от периода – химнографската
традиция, кодифицирана от св. Теодор Студит.
3.

Образец за славянската химнографска традиция.
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Св. Андрей Критски е важен и за старобългарската химнография, защото творчеството му е широко разпространено в
славянските преписи и служи за образец при съставянето на
нова богослужебна литература. Така той играе важна роля
в развитието на българската и византийска богослужебна
традиция.
4.
Развитие на богословската наука.
Много български (Г. Попов, С. Кожухаров, М. Йовчева, В.
Савова), руски (В. Василик, Н. Погребняк, А. И. Вноградов),
гръцки (Н. Томадакис) и западни (Шмеман, А.) учени от XX
и XXI са изследвали богатото химнографско творчество на
светия отец и са достигали до ценни открия и изводи за историята на православното богослужение и развитието на
византийската и старобългарската книжовна и църковно-песенна традиция. Няма причина този процес да не продължи
с още нови открития.
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Как да се
преборим
с греха на
осъждането?

Всеки човешки характер може да се счита за слаб, ако му
липсва Божията благодат, която усъвършенства и поддържа
всичко, защото „тя изцелява и изпълва, това което липсва“.
Това е и, което Господ подчертава, когато казва: „Без Мене
не можете да вършите нищо“ (Йоан. 15:5). Но освен присъствието на благодатта, това, което е необходимо, е човешко съработничество, което в съответствие с етиката и божиите наредби, ще доведе до тази божествена намеса.
Хората, които прибързано осъждат другите, правят това,
защото са свикнали да изследват мислите и действията на
другите, а не своите собствени. Те забравят думите от Писанието: „Не съдете, за да не бъдете съдени“ и „С какъвто съд
съдите, с такъв ще бъдете съдени“.
Лошият навик в осъждането на думите и делата на другите
е духовна болест, която идва от деградацията на рационал-
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ната сила на ума, която сама по себе си вероятно е плод на
егоизма. Интровертността, заедно със самокритичността,
се смята за съществена за разпознаването на собствените грешки и проблеми. Необходимо е правило за живота,
а това е законът даден в Евангелието, без който човеците
не могат да открият себе си. „Законът на духа, който дава
живот“ (Рим. 8:2), и който е в състояние да ни освободи от
смъртта, в която сме потънали, ни очертава новите пътища на живота. Любовта обединява „разделените в едно“ и
създава връзка, чувство за общение. Тя ни учи, че трябва да
положим душите си за нашите братя и сестри (1 Йоан. 3:16),
да носим тегобите си един на друг (Гал. 6:2) и всичко у нас да
става с любов (1 Кор. 16:14).
Непознаването на евангелското учение ни оставя на пощадата на ирационалното и ни отдалечава от божията благодат. Хората, които нямат познание за Бога следователно
не са просветени, правят грешки в своите преценки. Тук те
откриват правото да питат „защо“, „ако“ и „може би“. Тогава те започват да откриват грешки, да противоречат, да
бъдат непокорни, мразещи и като цяло зли. Господ може
да ни освободи от всичко това, като казва, че ни дава нова
заповед: да се обичаме един друг (Йоан. 13:34) и че хората
ще познават неговите ученици, защото любовта ще царува
посред тях (Йоан 13:35). Онези, които са се погрижили да
спазват закона на евангелската любов, в съответствие с Божията заповед, са освободени от всеобхватното нечестие.
Тогава те не осъждат, не правят интриги и не съгрешават.
Без особени усилия те се освобождават от предишното си
аз и от целия закон на покварата, тъй като всичко се случва
под покровителството на любовта.
Автор: Старец Йосиф Ватопедски
Източник: pemptousia.com
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ГОРЧИЛКА

Янчо
МИХАЙЛОВ

Н

авремето отец Борис
се дразнеше, когато
(протойерей
виждаше някои нередности.
Йоан
Искаше „всичко да става с
КАРАМИХАЛЕВ)
приличие и ред,.. защото Бог
не е Бог на безредие”*, както казва апостолът. Много
неща преглъщаше и премълчаваше, поради което минаваше
за разсъдителен и търпелив, но само той си знаеше как гневът кипи в душата му и рязко повдига нагоре кръвното му
налягане.
- Пази се, – съветваше го жена му – защото, ако те тресне
някой инсулт и се парализираш, да не мислиш, че ще те гледам! Бъди по-търпелив към другите! Понасяй теготите им!
Тази закана го отрезви и отец Борис се стараеше да гледа
по-отгоре на нещата и да не се ядосва за щяло и нещяло. „У
търпелив човек разум много”** – повтаряше си той думите
от Писанието и още: – „Слънце да не ви залязва гневни”***.
72

Разкази

Светодавец брой 9/2022

„На години съм, време ми е вече да поулегна и помъдрея”
– казваше си, макар да знаеше, че мъдростта не се измерва
с броя на годините.
- Отче, не виждаш ли какви неразбории стават в църквата? – попита го един църковен настоятел, който беше завършил някога богословие. – Напоследък в нея надойдоха хора,
които никого не слушат, пасат сами себе си, въвеждат някакви свои порядки, мислят се за стълбове и крепила на истината, но не на абсолютната Истина – Христос, а на своята си
истина, на своите, изкривени от тяхното самопревъзнасяне,
разбирания.
- Нищо не виждам и не чувам! – отвърна отец Борис.
– Нищо не виждам, защото виждам благия Божи промисъл
във всичко. Нищо не чувам, защото слушам само Словото
Божие.
- „Бъдете изпълнители на словото, – както казва апостол
Яков – а не само слушатели, мамещи сами себе си”****.
„Брех, как ме затапи!” – помисли си отец Борис. – „С богослов на глава не се излиза, от опит го знам. Нали си имам
в къщи един богослов – жена ми”.
В този момент зазвъня настойчиво телефонът в свещеническата канцелария с нетърпящ възражение тон.
- Ало, искам да запазя час за кръщение на племенника
ми. Аз съм четец и певец на православната църква! – натърти на визитката си обаждащият се.
- На коя църква по-точно? – попита отец Борис подраз73
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нен от високопарното представяне на четеца и певеца.
- Как на коя?
- Има и старостилна православна църква, има и различни разколнически формирования. Затова Ви питам: на коя
църква по-точно?
- С кого разговарям? Кой сте Вие? – с остър тон запита
четецът и певецът на православната ни църква.
- Койчо от Коевци, прост клисар! – отвърна троснато свещеникът и затвори телефона. „Бре, какво самочувствие!” –
помисли си той. – „Има някои хора, озовали се по някакъв
начин в църквата, и вече се мислят за повече от другите,
смятат, че не само са призвани, но и избрани. Аз съм вече
почти четиридесет години свещеник, а нямам самочувствие
нито, че съм призван, нито, че съм избран” – и някакъв горчив вкус, все едно, че бе ял развалена храна, се настани не
толкова в устата, колкото в душата на отеца.
След като горчилката се утаи на дъното на душата му,
отец Борис започна да се упреква: „Пак ме заляза слънцето
гневен”. Сети се за думите на баща си, които той изричаше в яда си, когато Борис като дете и юноша правеше бели:
„Нищо няма да излезе от тебе!” „Дали пък не е бил прав?”
– запита се.
Преди години в църквата, в която служеше отец Борис,
бе изпратен да кара стаж току-що ръкоположен млад свещеник – сърдечен, искрен, непосредствен, израсъл без бащина
опека и подкрепа и, може би, поради това малко неуверен в
себе си, но с горещо желание да служи на Бога и ближните.
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Възрастната жена, която записваше имена за здраве, душеприказчик почти на всички, които прекрачваха прага на
Божия дом, сподели пред отец Борис, че младият свещеник
я попитал: „Бабо Ленче, ще стане ли човек от мен?”
Отец Борис продължи да поддържа контакти с младия
свещеник и след като той бе разпределен в друг храм. Младият свещеник не преставаше да му благодари за наученото от него. Веднъж отец Борис посети бившия стажант в
църквата, в която сега последният служеше. Стана неволен
свидетел как той обгръща с внимание, търпение и любов
влизащите в храма.
- Не знам на какво съм те научил – каза му отец Борис, –
но мисля, че, може би, аз трябва да се поуча от тебе.
И някаква горчилка отново се загнезди в душата му.

*1 Кор. 14:40, 33
**Притч. 14:29
***Eф. 4:26
***Иак. 1:22
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