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     Уважаеми читатели,

    Пред вас е октомврийският брой на „Светодавец“. В този брой 
обръщаме поглед към градината на Майката Божия - Света Гора. За 
това и темата ни е наречена - „Светогорски цветове“. Тези цветове 
благоухаят и носят благодат на всички, които се докоснат до тях. Не 
само буквално, но и чрез тяхното слово и проповед. Тези цветове 
помагат на всички ни да достигнем спасението на душите си, като 
ни дават преди всичко собствения си пример за това как трябва да се 
върви по пътя към Царството. 

     Лимасолският митрополит Атанасий ще ни разкаже от личния си 
опит за монашеството, подвижничеството, както и за светии като св. 
Порфирий Кавсокаливит и св. Паисий Светорогец. Подготвили сме 
и две беседи, отново свързани с монашеския подвиг. 

    В този брой, разбира се, ще откриете и текст на доц. д-р Любомир 
Игнатов за църковната музика, а доц. д-р Костадин Нушев ни среща 
с един от големите богослови у нас, в рубриката „Лицата на богосло-
вието в България“, посветена на 100-годишнината на Богословския 
факултет към СУ „Св. Климент Охридски“. В рубриката „Химно-
графия“ Елена Дюлгерова ни запознава с химнографското творчест-
во, свързано с почитта към св. Димитър Солунски Чудотворец. 

   Надяваме се този брой да ви хареса и да ви бъде от полза, както бе 
и на нас при съставянето му.

   Приятно четене!                                                       Ангел Карадаков

Светогорски цветове
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За Св. Паисий 
Светогорец, за другите 
съвременни старци и 
актуалните проблеми 

нлайн интервю от 26/10/2020 с Негово Високоп-
реосвещенство митрополит Атанасий Лима- О 

солски с представител на училището за родители в гр. 
Катерини.

Беседа

    - Ще ни разкажете ли 
за св. Порфирий, стареца 
Порфирий?
 
    - Св. Порфирий е един от 
големите съвременни све-
тци, сравним с великите 
отци на нашата Църква; чо-
век, който е бил надарен с 
премного от даровете на Св. 
Дух. Той е едно много рядко 
явление в живота на Църква-
та ни, защото, макар и да е 
живял в света, е употребявал 
тези дарове, за да служи на 
спасението на Божието тво-
рение. Веднъж попитах ста-

реца Паисий: „Отче, защо 
старецът Порфирий има 
толкова много дарове от Св. 
Дух?“. Старецът Паисий ми 
отговори: „Първо, защото 
живее в света и има нужда 
от тези дарове, за да служи 
на Божието творение. Второ, 
имал е много смирение и ве-
лика чистота. Водил е много 
свят живот и е бил изключи-
телно смирен, също е слу-
жил на хората. Поради това 
Св. Дух е обдарил сърцето 
му с всички тези дарове“. И 
наистина, ако прочетете без-
бройните свидетелства на 
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Лимасолски митрополит 
Атанасий

хората, които са го познава-
ли, ще видите, че всички те 
са се удивявали на богаства-
та му от духовни дарове и 
хилядите чудеса, които Бог е 
извършвал чрез този светец. 
 
     Имаме въпрос от Полша. 
„Предаваме нашата почит 
и любов към Вас. Искаме 
да попитаме дали се поз-
воляват коленопреклонни 
молитви в неделни дни?“.
 

 - Съществуват канони на 
Църквата, в които се посоч-
ва, че в неделни дни не се 
позволяват коленопрекло-
нни молитви. Не коленичим. 
Ако някой събрат иска да 
коленичи разбира се, не из-
вършва грях. Ако обаче иска 
да спазва светите канони, 
които ни се дават като пре-
поръка, би било добре да ги 
съобразява през неделните 
дни, като причина за това 
е изразяването на нашата 
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почит към Възкресението 
Господне и жертвите, които 
християните са дали в име 
Христово. Поради големия 
празник, който всяка неделя 
нашата Църква отбелязва, се 
молим прави и отдаваме по-
чит Богу без да коленичим. 
Естествено, че ако някой 
изпита нуждата да колени-
чи – нека го прави, не върши 
грях.
 
   - Имаме още един въ-
прос във връзка с маските. 
„Миналата неделя видях 
една госпожа, която целуна 
светата икона без да свали 
маската си и се случиха 
неприятни неща – всич-
ки я нападнаха за това, че 
се поклони на иконата с 
маската“. За съжаление 
се сблъскваме и с такива 
неща.
 
   - Нека всеки от нас следи да 
не наранява ближния. Нека 
всеки уважава свободата и 
съвестта на другия човек. 
Всеки може да прави това, 
което го кара да се чувства 
спокоен, но нека не обижда-

ме никого. Нямаме право да 
нападаме нашите събратя.
 
   - Разбирам. Тъй като ос-
новната ни тема е за старе-
ца Паисий, разкажете ни, 
дядо владика, за него. Раз-
кажете ни за Ваши случки 
с него. Толкова месеци сте 
били с него, слушали сте 
го. Искаме да знаем повече 
за това.
 
 
    - Добре. Нека ви разкажа 
за една от първите ми срещи 
със стареца Паисий, която се 
случи през 1977 г., когато из-
вършвахме бдение в чест на 
Честния Кръст на 13 декем-
ври вечерта. Тогава старецът 
Паисий се намираше в скита 
на Разпнатия Христос в Кав-
сала, недалеч от манастира 
Ставроникита. Аз бях още 
дякон и отидох при него су-
тринта, ако не се лъжа беше 
понеделник сутрин, и ми 
беше казал да остана за бде-
нието. Започна да се шегува 
с мен, да ми казва, че вечерта 
ще има празник и т.н. Разби-
ра се, от уважение към него, 

Беседа
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Зографски манастир, Св. 
Гора - Атон, 29.10.2018 г.

приех, а и понеже така каз-
ваше старецът, един много 
семпличък човек, въобще не 
се усъмних в думите му. Цял 
ден останах с него, вечерта 
извършвахме бдение в кили-
ите ни с броеници. Старецът 
ме научи как трябва да се 
моля с броеницата цяла нощ, 
какво трябва да казвам, как 
трябва да прекарвам вечер-
та, беше в съседната килия. 
Слушах го как цяла нощ се 

молеше, опитвах и аз кри-
во-ляво да го правя. Вечерта, 
някъде един час след полу-
нощ, ме викна и отидохме в 
църквата, една малка църква, 
посветена на Честния Кръст, 
за да прочетем Правилото 
преди Св. Причастие. Там 
имаше само един стасидий 
и пет икони на олтарната 
преграда. Беше една много 
мъничка църква. Започнах 
да чета последованието, ста-
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рецът казваше стиховете от 
Причастния канон и всеки 
път, когато изричаше „Слава 
Тебе, Боже наш, слава Тебе“, 
правеше дълбок земен по-
клон. В момента, в който 
казахме „Мария, Майко Бо-
жия, свето жилище на бла-
гоуханието“, цялата килия 
внезапно се освети – беше 
някаква странна светлина, 
а кандилцето над иконата 
на Богородица, което беше 
доста далече от нас, започ-
на ритмично да се поклаща, 
само това над Богородица. 
Пламъчетата на останалите 
5 кандилца не помръдваха. 
Когато това се случи, по-
гледнах към стареца, който 
стоеше на колене. Каза ми 
„Тишина!“ и си сложи пръ-
ста на устата, намеквайки ми 
да не казвам нищо друго. И 
наистина спрях да чета, като 
близо половин час светлина-
та си светеше, а кандилцето 
– потрепваше. След това сам 
взех решение да продължа 
да чета Причастния канон, 
тъй като старецът Паисий 
продължаваше да си стои на 
колене. Когато стигнах до 

момента, в който молим Гос-
под да не ни изгори, тогава 
кандилцето спря, светлината 
също, приключихме после-
дованието, а аз отидох при 
стареца.
 
„Отче, кажете ми, какво се 
случи, какво стана?“. Той 
ме попита – „Какво видя?“. 
„Ами какво видях...“ – раз-
казах му всичко, което ви-
дях. Всичко, което и на вас 
сега разказвам, това видях, 
нищо повече. Попита ме – 
„А нещо друго видя ли?“. 
„Не, нищо друго не видях“.
 
Каза ми – „Ами нищо особе-
но не стана, от тук мина Бо-
городица, видя двама лудич-
ки в килията да извършват 
бдение и докосна пламъчето, 
за да ни поздрави“.
 
След това ми разказа, че ос-
вен Богородица, е видял и св. 
Йоан Богослов, който също 
е бил в църквичката, а по-
сле е чул и последованието 
на Светата Литургия. След 
това останахме до сутринта 
в колибката му, край един 

Беседа
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път близо до нея, където ми 
разкваше за много истории 
от живота си, преизпълне-
ни с чудеса, като например 
явяването на Св. Евфимия, 
както и много други съби-
тия, които са му се случвали 
до онзи момент. Разбира се 
всички тези неща са събрани 
в книга, съставена от братята 
в манастира „Св. Йоан Бого-
слов“ в Суроти. Това бе една 
от първите ми по-сериозни 
случки със стареца Паисий.
 
   - Може ли да ни разкаже-
те за още нещо?
 
 
- Да, ще ви разкажа. Когато 
за първи път бях в Кутлумуш, 
там имаше една група сту-
денти от Америка, искаха 
да се срещнат със стареца 
Паисий. Той обаче по това 
време се намираше в Египет, 
беше заминал за Синай пре-
ди месец и щеше да остане 
там поне още толкова. Беше 
ни предупредил, че ще бъде 
там за два месеца. Момче-
тата обаче не ни попитаха и 
отидоха до килията му. Там 

се срещнали със стареца, съ-
беседвали с него, а той им 
разказал различни духовни 
неща, раздал им за благо-
словия икони, кръстчета. 
Засякох студентите на пътя 
към манастира и бяха едни 
щастливи, ободрени, задето 
видели стареца. Казвам им – 
„Ама старецът не е тук, как 
сте го срещнали?“. А те ми 
отговориха:„Ами там си е. 
Вижте нещата, които ни раз-
даде за благословия, каза 
ни душеполезни неща“. 
Помислих си – може би се 
е върнал и просто не сме го 
срещнали. Реших да отида 
до колибата му – всичко си 
стоеше затворено така, как-
то го бе оставил. Старецът 
се върна след месец. Това бе 
още нещо, което научих за 
стареца Паисий – можеше 
да бъде на няколко различ-
ни места едновременно чрез 
благодатта на Св. Дух, в коя-
то той дълбоко пребиваваше. 
Спомням си и за още една 
случка. Имаше едни деца 
от Волос – баща им беше 
смъртно болен. Старецът им 
заръча да се върнат обратно, 

Беседа
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а той им каза, че щял сам да 
отиде и да го посети. Поис-
кали поне да се разберат в 
коя болница ще бъдат, че да 
може като идва, да се срещ-
нат. „Не се притеснявайте, 
деца, аз ще го намеря, ще го 
намеря“. И наистина вечерта 
старецът бил в болницата, 
стоял до него, говорил му, 
помогнал му. На другия ден 
болният разказал на децата 
за монаха, който го посетил, 
повдигнал му духа и му по-
могнал. Много такива неща 
имаше в живота на стареца 
до такава степен, че на нас 
по едно време просто спря 
да ни прави впечатление. 
Това си беше нещо нормал-
но в живота на един свят 
човек. Но в крайна сметка 
не чудесата му ни удивява-
ха, а именно неговото сми-
рение, духовно подвизава-
не, молитвата и любовта, 
която той имаше към хора-
та, най-вече към Христос. 
 
- Като споменахте за све-
тите места, нека разкажа 
за една случка със стареца 
Ефрем Симонопетритски, 

когото обичаме много. Зна-
ете, че св. Паисий е преби-
вавал в Синай за две годи-
ни. Нали така?
 
- Точно така.
 
- Е, тогава старецът Ефрем 
бил млад свещеник и го 
причастявал. Разказваше 
ни, тогава още млад: „Гле-
дам аз един старец, непод-
държан, несресан, неумит, 
размъкнат. Идва да го 
причастя. Когато отваря 
устата си – благоухание! 
Благоухание!“. Говорим за 
човек, който нито се е мил, 
нито е ял, нито се е сресал. 
Чували ли сте за тази случ-
ка?
 
- Не, за първи път я чувам.
 
- Затова исках да го спо-
мена, за да го знаят хора-
та. Разказа ни го лятото в 
Симонопетра. Разказа ни, 
че решил да го посети 10-
12 дни преди да почине, 
през юли 1994. Монасите, 
докторите монаси, кои-
то били там – не пускали 

Беседа
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хора за посещения, тъй 
като бил много болен. „Да 
бъде благословено“, казал 
си старецът Ефрем. „Поне 
го помолете да ме благо-
слови отдалеч и си тръг-
вам.“ „Как се казвате?“, 
„О. Ефрем“. Отишли да 
предадат съобщението му 
на о. Паисий. „Кажете му 
да влезе, кажете му да вле-
зе!“. Лекарят им дал не 
повече от десет минути, но 
о. Ефрем останал там 45 
минути. По едно време по-
искал да тръгва, но св. Па-
исий му казал – „Ама оста-
ни, детето ми, остани, да не 
би да имаш някаква рабо-
та за вършене? Стой си“. И 
така останал, продължили 
да си говорят за едно вре-
ме. Така се разделили.
 
- Да, защото винаги старе-
цът Паисий търсеше начин 
да помогне на ближния, а 
не на себе си. Помагаше на 
ближния да си почине, дори 
той самият да се изморяваше 
до краен предел. Търсеше 
интереса, благословията и 
отдиха на ближния винаги. 

Това бе смисълът на неговия 
живот.
 
- Тъй като споменахме 
стареца Ефрем Симонопе-
тритски, който е бил ду-
ховно чадо на св. Ефрем 
Катунакийски, Вие сте го 
познавали. Разкажете ни 
за него.
 
- Св. Ефрем Катунакийски 
бе духовно чедо на нашия 
духовен старец Йосиф Вато-
педски, а всички те бяха ду-
ховни деца на преп. Йосиф 
Исихаст. В последствие ста-
рецът Ефрем стана духовен 
наследник на Св. Йосиф, 
съответно нашите старци 
са били свързани с него. И 
ние, които живеехме в Неа 
Скити, редовно го посеща-
вахме, тъй като колибите 
ни бяха наблизо, отслужва-
хме литургии, оставахме с 
него. Той за нас бе духовен 
старец и отец, наш молит-
вен застъпник и наставник. 
Имахме неговата благосло-
вия, а днес – молитвеното 
му застъпничество, от кои-
то имаме нужда. Св. Ефрем 

Беседа
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Катунакийски бе светец с 
огромна духовна сила, който 
се подвизаваше в Катунакия 
в продължение на 40 години 
под ръководството на един 
много суров старец, но въ-
преки това, благодарение на 
търпението си, се превърна 
във велик светец, носител на 
даровете на Св. Дух, и днес 
ярко свети на небосвода на 
нашата Църква. Той бе един 
наш духовен съкилийник, 
наш наставник и духовен 
старец.
 
- Имам едни снимки от Ка-
тунакия, опитвам се да ги 
намеря, докато разказвате.
 
- Много би било хубаво, ако 
успеете.
 
- Разбира се. Ще ни разка-
жете ли и за Вашия духовен 
старец – стареца Йосиф 
Вадопедски?
 
- Разбира се. Знаете, че той 
е от Кипър. Като малък оти-
ва в манастира Ставромониу 
и на 24 години заминава за 
Св. Гора, където остава под 

ръководството на св. Йосиф 
Исихаст до края на живота 
на светеца, след което оти-
ва в Неа Скити. Смятам, че 
той бе един велик съврем-
нен старец, духовен човек, 
за нас – светец, тъй като от 
близо наблюдавахме святия 
му живот и дела, най-вече 
голямото му смирение и по-
каянието, което имаше, как-
то и безкрайните му сълзи, 
които проливаше на всяка 
Света Литургия. Никога не 
видяхме този човек да се 
моли без сълзи. Когато се 
причастяваше, също лееше 
обилни сълзи, дар от Св. 
Дух. Винаги, винаги, абсо-
лютно винаги, когато се при-
частяваше, в очите му имаше 
сълзи, нямаше изключения. 
 
- Да, особено имайки пред-
вид изкушенията му тук и 
в Кипър.
 
- Да, на всяка цена го пости-
гаше.

- Да, спомняме си и усмив-
ката на лицето му по време 
на погребението.

Беседа
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- Това чудно събитие се дъл-
жеше на факта, че цял жи-
вот той плачеше, а Господ е 
казал „Блажени плачещите, 
защото те ще се утешат“. 
Цял живот плачеше, създаде 
духовна среда, в която упол-
зотворяваше тези сълзи и 
разбира се, Господ му даде 
вечната усмивка, с която 
удостовери истинността на 
Христовите думи. „Блаже-
ни плачещите, защото те ще 
се утешат“. Така се случи с 
нашия старец, това прежи-
вяхме и всички ние.
 
- Много интересно, много 
интересно. Какво още би-
хте могли да ни кажете?
 
- Какво да ви кажа, не е лес-
но човек да говори за неща, 
особено такива, които са 
свързани с лични преживя-
вания, които могат да по-
мислят за преувеличени или 
да сметнат, че ги разказваме 
за лична слава или облага. 
Такова нещо обаче няма как 
да се случи, тъй като, раз-
казвайки за подвизите на 

нашите светци, ние чувст-
ваме срам за това, че така и 
не успяхме да се уподобим 
на тях. Но да се надяваме 
Бог да ни даде покаяние и 
смирение, за да се изпра-
вим срещу безсилието си. 
Да ни помилва Господ чрез 
Светия Си Дух по същия на-
чин, по който са живяли на-
шите отци и са ни го показ-
вали със своя свят пример. 
Св. Гора е едно особено бла-
гословено от Богородица 
място, градина, в която са 
израснали много благоухан-
ни цветя. Разбира се тя има 
стойност не поради това, 
че има особено географско 
значение, а защото е част 
от нашата Църква. Църк-
вата е тази, която превръ-
ща Света гора в Света гора. 
Без Църквата и без светите 
ѝ тайнства, Света гора би 
била просто едно географско 
място като всички останали. 
Църквата, светите тайнства, 
присъствието на Христос и 
Богородица... Това е, което 
превръща Света гора в Све-
та гора и ражда светии на на-
шата Църква...

Беседа
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Мястото на мъченичеството 
на светите 26 Зографски 
мъченици. 
Св. Гора - Атон, 29.10.2018 г.
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- Въпрос от Катерина Ете-
ри: „Може ли да ни кажете 
какво е казвал св. Паисий 
за малките деца, как мо-
жем да им говорим за Бога 
и до каква възраст?“
 
- Старецът Паисий казва-
ше да говорим на децата за 
Бога по детски начин, но 
не и по детински. Трябва 
да им говорим по един се-
риозен начин за Господ, по 
един детски начин разбира 
се, а не детински, за да не се 
стигне до там, че като порас-
нат, просто да го отхвърлят. 
Освен това не бива да им го-
ворим само с думи, но трябва 
да им даваме и пример най-ве-
че чрез нашата молитва. 
Примерът в молитвата е 
по-добрият начин да въз-
питаме децата в практиче-
ските аспекти на духовния 
живот, в който ще израстнат. 
 
- Етерос Филос пита за 
забраната за жени да хо-
дят на Св. Гора. Иска 
да знае как е започнало 
всичко това и защо не мо-

гат жените да ходят там. 
 
- Обикновено жените са 
тези, които задават този въ-
прос. Е, имат право – може 
би се чувстват някак изоли-
рани, но това е била запове-
дта на Пресвета Богороди-
ца, а именно – да не могат 
жени да посещават Света 
гора поради простата при-
чина, че обитателите там са 
подвижници, монаси, мъже, 
и не се изисква да присъст-
ват жени във връзка с тех-
ния подвижнически живот, 
чиято цел е пребиваването в 
тишина. Богородица за това 
е поставила тази забрана. 
Това е едно място за мъже, 
обитавано от монаси под-
вижници. А и това е една ог-
ромна територия – не е мяс-
то, което можеш да посетиш 
току-така. Доста е трудно. 
 
- Въпрос от г-жа Христо-
теа: „Имам личен про-
блем. Мога ли да се при-
частя, ако съм извършила 
аборт?“. Бих казал, че това 
е един духовен проблем. 
 

Беседа
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- Наистина е така. При 
духовен проблем, тряб-
ва да говори с духовния 
си отец, или с епископа 
на района, където живее. 
 
- Колко дълго може да про-
дължи епитимията в този 
случай, дядо владика? 
 
- Епитимията може да се 
изразява в много неща, тъй 
като е свързана с решението 
на духовния отец да помог-
не на човек. Ако обаче тя 
смята, че няма да се справи, 
трябва да говори с духов-
ния си отец, за да уреди въ-
проса. Ако това не е много 
лесно, с местния епископ. 
 
- Това са въпроси, които са 
силно актуални, особено 
за млади жени. Ваше Ви-
сокопреосвещенство, раз-
кажете ни повече по този 
въпрос.

- За съжаление това е нещо, 
което нанася сериозни вреди. 
Св. Паисий е имал много 
страшно видение за децата, 
умрели при аборт. Това е 
нещо, което силно вреди на 

човешката душа и по-добре 
човек и да не помисля да 
извършва подобно нещо, тъй 
като се счита за убийство. 
Това е убийство на един 
невинен човек и разбира се 
– на нашето собствено дете. 
Това е огромен грях, който 
изисква силно покаяние. 
Но покаянието може да 
изчисти и най-големите ни 
грехове. Затова трябва да 
сме винаги в готовност да се 
покаем, но никога да не си 
помисляме да извършваме 
това престъпление спрямо 
нашето дете, което самите 
ние сме довели на този свят, 
не те. Това са невинни дечица, 
които не са виновни в нищо. 
 
- Само в Гърция има 300 
000 убийства от аборти.
 
- Да, и 18-20 000 в Кипър. 
Това бе обявено официално 
от Парламента ни, че има 
официално 18 000 аборта 
в Кипър. Не включваме 
разбира се онези, които го 
правят без никой да разбере. 
Помислете си върху това...

Превод: Асен Андонов

Беседа
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Монахът трябва да 
подражава на Христос

Православното монашество 
е център на духовния живот 
и израз на най-дълбоко пока-
яние и желание за очиства-
не на душата. Предлагаме 
ви думи на св. Паисий Све-
тогорец за монашеството, 
монасите и духовния жи-
вот.
 
- Геронда, разбират ли 
всички монаси значението 
на това какво означава да 
бъдеш монах?
 
- Монашеството е голяма 
чест и благословение, което 
Бог е дарил на човека. По 
много бавен начин мона-
хът разбира по-дълбокото 
значение на монашеството, 
а това го кара да изпитва и 
истинска, духовна наслада. 
Той не спира да възхвалява 
и да благодари на Господа. 
Чувства голямата чест, която 
му е оказана. Малко е труд-
но някой да оцени величието 

на това призвание, защото 
монасите живеят ангелския 
живот още от тукашния, 
поради което са наречени и 
равноангели. Монахът за-
почва да предусеща някои 
небесни радости само след 
дълги години на изпитания 
и натрупването на духовни 
плодове. Той благодари на 
Господа до края на дните си, 
чрез смирение, покаяние и 
Божията благодат. 
 
- Родителите обикновено 
се противопоставят на же-
ланието на своето дете да 
стане монах.
 
- Така е в началото. С вре-
мето родителите започват 
да разбират значението на 
монашеството. Те оценя-
ват големината на тази чест, 
която Господ им е дал... 
Детето им, което се е от-
дало на Бога, помага да 
спаси не само душите на 
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своите родители, но и ду-
шите на цялото си село. 
В Мала Азия се смяташе за 
огромно благословение, ако 
едно семейство има за член 
монах. Той ще се застъпва за 
душите на всички роднини, 
смятаха хората.
 
- Какво е основното задъл-
жение на монаха?
 
- Монахът започва своя път 
с обич към Бога. Който оби-
ча Господа, обича и ближния 
си. Монахът живее целия си 
живот в подвиг. Страда, иска 
да спаси душата си. Това е 
така, поради голямото му 
преклонение пред Бога, по-
ради Неговата божествена 
любов. Той също страда и 
иска да спаси целия свят. 
Това се дължи на любовта 
към ближния му.

- Защо монахът се отказва 
от света?
 
- Той се отказва от света, за-
щото обича света. Монахът 
не мрази света. Той се отказ-
ва от света, не защото е аро-

гантен и иска да спаси един-
ствено и само своята душа. 
Напротив, именно защото 
той обича света, стои далеч 
от изкушенията, за да общу-
ва истински с Бога.
 
- Геронда, обикновено мо-
насите не проповядват. Но 
понякога срещаме благо-
честиви монаси, които са 
мисионери. Какво става в 
подобни случаи?
 
- Монасите проповядват по 
свой си собствен начин. Те 
са като фарове и светил-
ници, поставени на висока 
скала, които осветяват окол-
ностите и насочват кораби-
те към правилната посока. 
Монасите помагат на все-
ки човек, като го упът-
ват към неговия истиски 
път, който води до Бога. 
Монахът проповядва Еван-
гелието със собствения си 
живот. Той живее благове-
стието в Божията благодат. 
По този начин Евангелието 
се проповядва по най-поло-
жителния начин, който хора-
та днес търсят и имат нужда.  
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- Геронда, какво ще кажеш 
на монасите мисионери? 
 
- Господ изпълнява Своя 
промисъл върху тях. Мона-
хът не прави планове, нито 
има идея да отиде на ми-
сия. Добрият Господ го кара 
да изпълни Неговия план, 
сякаш произлиза от самия 
монах. Когато Господ реши, 
че някой трябва да бъде из-
пратен на мисия, Той Сам го 
изпраща по Свой собствен 
божествен начин.
 
- Всички ли монаси придо-
биват добродетели?
 
- Монахът не мисли за до-
бродетелите. Монахът се 
подчинява на Господните 
заповеди. Той дава всичко 
на Христос, предава се из-
цяло на Христос. Чувства се 
като Божие дете и като едно 
дете на Бога, той има пра-
во на собствеността на своя 
Отец. Добрият Господ дава 
в изобилие благословение 
на своето творение, ако това 
няма да бъде в негова вреда.
 

- Гронда, за какво трябва 
да внимава монахът? 
 
- Монахът трябва да под-
ражава на Христос, защо-
то го обича. Той е младо-
женецът на неговата душа, 
трябва да му подражава, в 
пълно послушание. Именно 
поради огромната си лю-
бов Христос слезе от Небе-
то, роди се в ясли, подчи-
ни се на Св. Богородица и 
Йосиф и показа послуша-
ние до кръстната Си смърт. 
Послушанието означава 
смирение. Монахът трябва 
да се смирява не само пред 
по-възрастните, но и пред 
по-младите от него. Монахът 
трябва да възпитава в благо-
честие. Той желае да бъде 
в сянка, да не бъде познат. 
Монахът търси от Господа и 
Св. Богородица обич, а не от 
хората. Той се отвръщава от 
арогантността и постоянно 
се опитва да увеличи своята 
любов към Господа и ближ-
ния си. Тъй като живее ду-
ховно, той се насища с Гос-
поднята любов и храни с нея 
и другите.

Източник: pemptousia.com
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Новоканонизирани 
атонски старци

През 2020 г. Св. Синод на Вселенската патриаршия офици-
ално вписа в църковния календар на Православната църква 
имената на тримата канонизирани светии: св. Йосиф Иси-
хаст, св. Ефрем Катунакиотски и св. Даниил Катунакиотски.
 
Вписването в църковния календар стана на заседание на Св. 
Синод на Вселенската патриаршия на 9 март. На заседание-
то присъства и Кипърският архиепископ Хризостом.

 
Кои са новите канонизирани светии?

 
Отец Даниил Катунакиотски
 
Отец Даниил Катанакиотюл е родом от Смирна и е роден 
през 1846 г. Постриган е  в монашество през 1866 г. в ру-
ския манастир „Св. Пантелимон“, на 20-годишна възраст. 
По-късно е изпратен от Вселенския патриарх, за да под-
нови духовния живот на манастира „Св. Анастасия“ в Со-
лун. След като се завръща в Св. Гора, той остава в манасти-
ра Ватопед пет години, а след още девет месеца в Смирна 
се връща в Градината на Майката Божия, където полага ос-
новите на Даниелите в Катунакия. Отец Даниил бил ико-
нограф. Той преминал във вечността на 8 септември 1929 
година.

Отец Ефрем Катунакиотски
 
Отец Ефрем Катунакиотски е роден на 6 декември 1912 г., като 
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при кръщението получава името на Вангел (Евангел на гръцки 
бел. ред.). Считан за един от най-почитаните духовни старци 
на миналия век, отец Ефрем Катунакиотски е ученик на ста-
реца Йосиф Исихаст. Той преминал във вечността през 1998 г. 
 
Отец Йосиф Исихаст
 
Благочестивият Йосиф Исихаст е роден през 1898 г. на 
остров Парос в Гърция. Осиротял като дете, младият човек 
започва да работи в пристанището на Пирея, след което се 
записва в армията. След като завършил военната си служба, 
среща в Атина монах от килията Кариес, когото моли да го 
вземе със себе си, когато се върне на Атон. Св. Йосиф разда-
ва цялото си богатство и домакинството на бедните и взима 
окончателното решение да отиде в Св. Гора. Преставя се в 
Господа през 1959 г.
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Как станах монах 
на Св. Гора

Старецът Дамаскин от килията св. Безсребреници на 
св. Гора говори за обръщането си в духовния живот.  
 
Той живеел няколко години в Германия със своите родите-
ли имигранти, като не обръщал особено внимание на мо-
нашеството и св. Гора. “Като православни гърци, в моето 
семейство бяхме привикнали да ходим всяка неделя на 
църква, за да се срещаме там с други гърци и да си общу-
ваме помежду си. Когато обаче се върнах в Гърция, за да 
уча, Господ по чуден начин ме призова на празника на св. 
Антоний Велики - 17 януари”, казва отец Дамаскин. “Бях 
вече шест месеца в Гърция. В този ден закъснях за служ-
ба и влязох в храма по времето, когато се четеше евангел-
ското четиво, което се отнасяше за св. Антоний. Влизайки 
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в храма, видях свещеника и докато гледах одеждите му, 
видях лицето на Христос в лицето на служещия духов-
ник. Всъщност се почувствах така все едно Той се обър-
на с евангелските думи точно към мен”, казва още той.  
 
Сякаш ми каза: “Вземи кръста си и Ме последвай”. “Толкова 
силно почувствах тези думи. Това бе призивът, не мога да го 
опиша по друг начин. Преживях го, почувствах го. Това ме 
развълнува много. Мислех, че съм православен и се хвалех с 
това, но в този момент се почувствах толкова недостоен, за-
щото Христос искаше нещо повече от мен; да взема кръста 
си, но откъде? По какъв начин? Това ме развълнува дълбоко 
и аз се помолих Бог да ме просвети, за да мога достойно 
да отговоря на Неговия призив. Щом излязох от цървата се 
отправих към дома си, но тези мисли не ме оставяха нами-
ра.По-късно същия ден свещеникът минаваше край наша-
та къща и аз спонтанно изкочих и го попитах: „Отец, какво 
трябва да направим, за да последваме Христос? Днес про-
четохте евангелието, в което се говореше за това... Как мога 
да се отрека от себе си? Как мога да последвам Христа?“ И 
отецът ми отговори: „Детето ми, това беше евангелското че-
тиво в чест на св. Антоний, който също като чул това еван-
гелско четиво, напуснал град Александрия и станал монах. 
Поради тази причина четем това евангелие; но то се отнася 
и за онези, които много искат да последват Христос т.е. да 
станат монаси“.

За първи път чух думата “монах”, затова го запитах къде 
живеят тези монаси, а отецът ми отговори: “В манастири 
като тези на Атон, монашеската република с много 
манастири и монаси, които са напуснали света от любов 
към Христос и там Го следват с усърдие”.  Не забравих това, 
което ми каза отецът и се опитах да науча повече за св. Гора 

Светогорски  цветове
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и за монашеството, защото разбрах и усетих, че думите на 
Христос са адресирани към мен. Той искаше да стана монах. 
И така, направих своите проучвания, разбрах достатъчно и 
ето ме днес тук, на Атон, вече 36 години с Божията помощ. 
Христос винаги свързва историческите събития с всеки 
конкретен човек. Той прави това навсякъде. В Евангелието, 
но и в живота след Евангелието и то до днес. За Христос 
всеки един от нас е потенциал, но се приближаваме до Отца 
като човеци със свободна воля”, казва още отец Дамаскин.  
 
Източник: orthodoxtimes.com

Светогорски  цветове
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Зографски манастир, Св. 
Гора - Атон, 29.10.2018 г.
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За празника на църковното 
пение и псалтите

Доц. д-р 
Любомир

ИГНАТОВ

К Като световен ден на 
музиката 1 октомври е 

обявен преди близо половин 
век – през 1974 г., по решение 
на Международния съвет за 
музика при ЮНЕСКО. Бъл-
гарската музикална общест-
веност въвежда този ден за 
официален празник на певци-

те и музикантите през 1980 г., във връзка с честванията по 
повод 700-годишнината от рождението на св. Йоан Кукузел. 
Основната причина да бъде предпочетен този ден е всеиз-
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вестна, свързана е с отбелязването паметта на Ангелоглас-
ния наш сънародник и колос в църковната музика – св. Йоан 
Кукузел, както и с отбелязването в този ден и на друг беле-
жит деятел в областта на църковнопевческото изкуство – св. 
Роман Сладкопевец.
 
     С творчеството и живота на Кукузел българската музикал-
на общественост бе доволно запозната през 2020 г., по по-
вод 740-годишнината от неговото рождение. В тази връзка 
бе подготвена международна научна конференция, органи-
зирана съвместно от Института за изследване на изкуствата 
при Българска академия на науките,  Богословския факул-
тет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – 
Магистърска програма „Литургия и музика“ и Българската 
православна църква. За съжанение тази конференция, отго-
ворно и старателно подготвяна в продържение на цяла го-
дина, не се състоя поради обективна причина – настъпилата 
Корона-вирусна пандемия и въведените заради нея огра-
ничения. По-нататъштите усилия на организаторите бяха 
насочени в съставянето на сборник със статии за живота и 
творчеството на св. Йоан Кукузел (предвидени като докла-
ди на несъстоялата се конференция), който сборник изле-
зе от печат през същата 2020 г. с наслов „Св. Йоан Кукузел 
– личност, творчество, епоха“. Сборникът стана реалност 
благодарение съставителството на двама от организаторите 
– акад. Светлана Куюмджиева и протоиерий доц. д-р Иван 
Иванов (Кюмурджийски). Разбира се, това са само една част 
от публикациите в тази насока, имайки предвид, че назад 
във времето делото на Кукузел е било обект на интерес от 
страна на десетки наши и чужди изследователи. Написани 
са и са издадени стотици страници за приноса на Кукузел в 
църковнопевческото поприще, с които любознателните це-
нители на църковната ни музика могат да се запознаят.

Църковна музика
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      За трудовете на майстора в църковно-поетичното и му-
зикално изкуство св. Роман Сладкопевец (V–VI в.) са осъ-
ществени също множество проучвания, отразени в редица 
църковни и светски издания. Историята на биографичните 
(житийни) и дейностни издирвания води началото си мно-
го назад във времето. Като резултат от тях днес е известно, 
че най-ранният извор за живота на този древнохристиянски 
песнописец и свещенопевец е от ІХ-Х в. Това е Кодекс № 
266, съхраняван в библиотека на о-ов Патмос, излагащ като 
цяло Типика на Великата Константинополска църква. След-
ват Менология на Василий ІІ от Х-ХІ в. (Ватикански кодекс 
№ 613), Кодекс № 40 от библиотеката на Йерусалимската 
патриаршия, писан също през Х-ХІ в., и Кларомонтанския 
менологий от ХІ в. [1]. Въз основа на тези извори са съста-
вени и всички известни жития на преподобния – от Йоан 
Геометър (Х в.), в енциклопедичния лексикон Свидас (или 
Суда - Х в.), Григорий Критски (ХІІ в.), Никифор Калист 
(ХІV в.), св. Марк Ефески (ХV в.), монах Агапий Лондос 
(ХVІІ в.) и др.[2]. У нас, с голяма известност се ползва сбор-
ното житие от св. Димитрий Ростовски (1651-1709), помес-
тено в неговите Чети Минеи. Всички извори сочат като род-
но място на светеца гр. Емисион или Месионон (Емеса) в 
Сирия. Роден е по всяка вероятност във втората половина 
на V в. Предполага се, че е с еврейски произход. Извест-
но време бил пономар (клисар), а по-късно и дякон в храма 
„Св. Възнесение” в гр. Берит (днешен Бейрут в Ливан), по 
което време изучил в съвършенство гръцки език. пристига 
в Константинопол при царуването на император Анастасий 
І (491-518). Според синаксара на светеца това станало през 
496 г.[3]. Тук е и мястото на неговата епохална песнотворче-
ска дейност – песносътворил е над 1000 пространни (мно-
гострофни) кондака. Съществуват сведения, че в Констан-
тинопол той бил удостоен и с презвитерско ръкоположение 

Църковна музика
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– вероятно от ръката на тогавашния Константинополски па-
триарх Евтимий. Животът му в царстващия град преминал 
във всенощно бодърстване, пост и молитва. Прозвището 
си “Сладкопевец” (μελωδός) св. Роман получил заради пре-
красния си глас, даруван му по чудесен начин от Божията 
майка. Умира в дълбока старост и бил погребан в храма „Св. 
Богородица Кириотиса”, устроена в сградите на префекта 
Кир, в който храм някога получил дара на сладкопение[4]. 
Сред по-известните български изследователи на св. Романо-
вото църковно-поетично дело и негови биографи са проф. 
Ив. Пандурски, проф. протопр. Бл. Чифлянов, проф. Ил. 
Цоневски и др.
 
      Целта на написването на тези редове е читателите на спи-
сание Светодавец да бъдат запознати най-вече с живота и 
църковномузикалното дело на друг свят деец в тази област. 
Той е почти неизвестен на общоправославната църковному-
зикална общност, макар неговата свята памет да се чества 
в същият този първи ден на месец октомври. Иде реч за св. 
Григорий Доместик, (ХІVв.), йеромонах от Великата лавра 
“Св. Атанасий” на Св. Гора, съвременник на св. Иоан Ку-
кузел, който според някои историографи бил един от уче-
ниците на именития Кукузел[5]. В музикалните ръкописи 
е упоменаван и с прозвището „Гликис“ (Сладки), подобно 
на Кукузелевия учител Йоан Гликис. Известни са случаи, 
при които в атрибуциите на творбите му, вместо с горните 
прозвища, Григорий е назован и „Агиорит“ (Светогорец), 
какъвто случай например се открива в ръкопис Дохиар 
363 от ХVІІІ в. (л. 344v)[6], във връзка с песнопението Tῆς 
ζωηφόρου ἀναστάσεως ἐπώνυμος (Живоноснаго Воскресения 
тезоимените), писано в прослава на св. Анастасия Узореши-
телница.         Според       църковномузикалния историк Ге-
оргиос Пападопулос, както и според проучванията на някои 

Църковна музика
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по-късни изследователи, Григорий бил наричан още и „Ку-
кузел“ [7], от което се съди, че навярно бил най-изтъкнатия 
Кукузулев ученик.  
 
      Обстоятелствата, че изпълнявал послушанието да ръко-
води един от клиросите в манастирската църква, т. е. изпъл-
нявал доместическо служение и най-вече, че се ползвал с 
честта да бъде наричан „Гликис” и “Кукузел” – имена, носе-
ни от най-великите музикални творци в историята на псал-
тикийното изкуство, са достатъчно ясно свидетелство, че 
Григорий притежавал необикновени певчески способности 
и дейността му в църковномузикалното поприще била ви-
соко ценена от певческата общност в онази епоха, а и след 
това.
 
      Най-ранният известен на науката извор, в който името 
на Григорий се споменава като авторско означение е ръко-
пис Атина 2458 от 1336 г. В същия музикален паметник той 
е наречен „Гликис”, като в него се открива и информация 
за йеромонашеския му сан и за служението му като домес-
тик[8]. Някои, по-късни извори съдържат още и сведение, 
че известно време, вероятно преди монашеския му постриг 
на Атон, бил доместик и в Константинополския храм „Свв. 
Апостоли” (Дохиар 337 – Антологион от 1764 г, л. 144v)[9]. 
Смята се, че Григорий Доместик се подвизавал на Света 
Гора в годините, в които Константинополската патриарше-
ска катедра заемали последователно патриарсите Калист І 
(1350-1354, 1355-1363) и Филотей Кокин (1354-1355)[10]. 
Като мелотворец и изкусен изпълнител св. Григорий Домес-
тик е вписан в историята на псалтикийното изкуство най-ве-
че с богородичната песен “О Тебе радуется“, изпълнявана 
днес на Василиевата св. Литургия, като Задостойник, т.е. 
вместо Достойно есть.

Църковна музика
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     Събитието станало при игуменството на Яков Приканá. 
По време на св. Литургия в навечерието на празника Бо-
гоявление, преподобни Григорий (за голямо очудване на 
всички присъстващи братя) вместо обичайното песнопение 
“ Достойно есть” запял друга богородична песен – О Тебе 
радуется Благодатная. Величаещите Божията Майка слова 
на песнопението се харесали твърде много на духовно въз-
радвалите се слушатели, и така по Божие вдъхновение и на-
меса във Великата Лавра било положено началото на нова 
литургийна традиция – на Василиева св. Литургия да се пее 
Григориевата богородична песен[11]. Не дълго след случи-
лото се, песнопението било възприето за богослужебна упо-

Стенопис на св. Григорий 
Доместик в притвора на съборната 
църква на Великата лавра, изписан 
редом до този на св. Йоан Кукузел.
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треба от цялата Православна църква. Днес то е все така не-
изменна част от Василиевата литургия и се изпълнява десет, 
девет, или осем пъти в годината, в зависимост от това, дали 
указанията в църковния устав изискват Василиевата литур-
гия да се служи на самите празници Рождество Христово и 
Богоявление, при тези случаи е положено да се пеят други 
специални Задостойници.
 
     Тук следва да бъде уточнено, че според църковното преда-
ние песнопението О Тебе радуется Благодатная е всъщност 
творба на великия сред химнографите св. Йоан Дамаскин 
и заслугата на Григорий Доместик се състои главно в до-
веждането на това химнотворение в голяма известност чрез 
поставянето му от него на невми в мелодиката на осми глас, 
а така също и с нечуваното до тогава прекрасно изпълнение. 
Св. Григорий Доместик нотирал втората част от Дамаски-
новото поетично произведение, т. е. от думите Τὴν γὰρ σὴν 
μήτραν (Ложесна бо твоя) до края на химничния текст. Ме-
лодията на това песнопение най-вероятно е съществувала 
столетия преди Григорий, като той се явява само неин запис-
вач на използваната в негово време музикална писменост. На 
това предположение навежда означението „μέλος ἀρχαῖον” 
(древное пение), съпътстващо атрибуцията на песнопение-
то в някои музикални кодекси, какъвто е например ръкопис 
Ксенофонт 189 от 1893 г. (л. 208r)[12]. Този ръкопис е един 
от няколкото музикални паметници, в които към заглавието 
на Григориевото песнопение Ложесна бо твоя е поместена 
пространна бележка, съобщаваща за съновидение, подобно 
на познатото ни от житието на св. Йоан Кукузел, при което 
Богоматер дарила изкустния певец с монета. Според спо-
менатата бележка по този начин бил възнаграден и св. Гри-
горий Доместик. Същото сведение откриваме отразено и в 
синаксара за св. Григорий, поместен в книгата „Синаксари-
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стис” (Συναξαριστής), писана от св. Никодим Светогорец[13]. 
В тази връзка е и традиционния стих към синаксара: 
 
Не приемаш номизма сега свише,
О Григорие. Но слава от Господа [14].    
 
   Друго атонско предание разказва, че споменатата по-горе 
традиция (за заместването на Достойно есть с О Тебе раду-
ется в последованието на Василиевата св. Литургия) била 
установена след постановление на патриарх Калист І, изда-
дено по време на неговото първо патриаршестване (1350-
1354). Неговият приемник филотей Кокин, отменил напра-
веното нововъведение, поради което на Атон възникнали 
спорове. Възвръщането на О Тебе радуется в богослужебна 
употреба станало при второто патриаршестване на Калист 
(1355-1363)[15].
 
   Композиторската дейност на св. Григорий Доместик е 
насочена още в мелографиране на херувимски песни, при-
частни, матими, кратими, на множество стихири, панихид-
ни и други псалмови стихове, а така също и на полиелейни 
калофонични стихове (Раби Господа), някои от които носят 
означението „глигорици” (γληγορίτζη), както е отразено на-
пример в ръкопис Кутлумуш 399 – Пападикия от средата на 
ХІV в. (л. 44v)[16]. Сред известните негови песнопения е и 
богородичния полиелей Слово благо, който бил транскри-
биран на съвременна невмена нотация от Хурмузий Харто-
филакс (Athen. Bibl. Nat. S. Sepulcri. 704) през 1819 г. За-
служава да бъде отбелязано, че според сведение от ръкопис 
Св. Павел 128 – Матиматарион от средата на ХVІІІ в. (стр. 
337), една от стихирите на Григорий Доместик, в чест на св. 
Василий Велики (на първи глас), била обработена („украсе-
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на” – καλλωπισμός) от св. Йоан Кукузел[17], което би могло 
да означава, че последният е поживял известно време след 
Григорий, или бележитият музикоучител Кукузел се е заел 
да доукраси и усъвършенства творбата на своя ученик.
 
     Като авторско име св. Григорий Доместик е вписан в 
десетки музикални ръкописи, повечето от които днес се 
съхраняват в библиотеките на светогорските манастири 
Кутлумуш, Ксенофонт, Дохиар, Ивирон, Филотей и Конста-
монит[18].
 
      Мощите на светеца се пазят в манастира Велика Лавра на 
Света Гора, като паметта му се чества съвместно с паметта 
на св. Иоан Кукузел - на 1 октомври. Като виден атонски 
подвижник св. Григорий Доместик е упоменат и в службата 
на Всички просияли в постничество атонски св. отци, чиято 
памет според светогорската традиция е прието да се чества 
в Неделя Антипасха (Томина неделя).
 
     Не следва все пак да бъде пренебрегната и възможността 
да става дума за различни личности – Григорий Доместик и 
Григорий Гликис, осъществили значителна музикална дей-
ност по едно и също време, но на различни места.
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Проф. Ганчо Пашев и неговото 
църковно-академично дело за
изграждане на православното 

християнско учение за 
нравствеността в българската

 богословска наука

П рофесор д-р Ганчо 
Стефанов Пашев 

(1885-1962) е сред първо-
основателите на българ-
ската богословска наука 
– представител на първо-
то поколение професори 
на Богословския факултет 
и първи университетски 

Доц. д-р 
Костадин 
НУШЕВ

преподавател по Нравствено богословие в България. Той е 
един от видните пионери, първопроходци и основатели у 
нас на Православната християнска етика като научно-бого-
словска дисциплина и заслужил професор, авторитетен пре-
подавател и плодотворен автор в нашата църковна книжни-
на, богословска литература и цялостна научно-академична 
традиция. Точно преди 100 години – през 1922 година, мла-
дият тогава български богослов публикува първите си науч-
ни трудове, въз основа на които ще бъде хабилитиран и из-
бран за доцент по Нравствено богословие в новосъздадения 
Богословски факултет в гр. София през 1923 година. Двете 
първи научни съчинения на проф. Г. Пашев са „Цел и сми-
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съл на живота“ (Пловдив, 1922) и „Основите на нравстве-
ността“ (София, 1923).  Този забележителен вековен юбилей 
от началото на научно-изследователското дело на професор 
Ганчо Пашев, а също така и предстоящата юбилейна годиш-
ншно от създаването на Богословския факултет в България, 
са важен повод да припомним живота и делото, да посочим 
по-важните трудове и приноси и да отдадем дължимото на 
един от първооснователите на висшето богословско обра-
зование, на богословската наука и църковно-академична 
традиция в областта на Систематическото богословие и 
Християнската етика.    Това припомняне на живота и дело-
то на нашите предшественици, учители и духовни настав-
ници във вярата е необходимо за нас особено при отбеляз-
ването на по-важни юбилейни годишнини, за очертаване на 
главните етапи и осмисляне на първоосновите и насоките 
на развитие на българската църковно-богословска мисъл и 
научно-академична традиция в нашата родна християнска 
мисъл. 

1. Кратки биографични щрихи

     Професор Ганчо Пашев е роден през 1885 година в семей-
ството на православен свещеник и е закърмен и възпитан 
в духа на българските християнски и възрожденски тради-
ции. Той придобива своето висше богословски образование 
в Русия където завършва Киевската духовна академия, както 
повечето тогавашни образовани български духовници и бъ-
дещи професори по богословие у нас. Ганчо Пашев е един 
от първите християнски моралисти и професионални пра-
вославни богослови в България, които в началото на ХХ век 
полагат основите на богословското образование, на висша 
църковно-богословска школа и православна научно-акаде-
мична традиция [1].
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След завръщането си в България той е учител в различни 
градове на страната, активен просветен деец, основател и 
главен редактор на църковни периодични издания, сред кои-
то особено място заема списание „Народен пастир”, което 
започва да излиза под негова редакция в Плевен през 1911 
година. 

Докато учителства в град Варна заедно с други видни бъл-
гарски интелектуалци, писатели и просветни дейци като 
Йордан Йовков, той започва и задълбочено проучване върху 
възрожденските духовни и просветни традиции на Българ-
ската църква и по-специално върху книжовното наследство 
на Търновския митрополит Климент (Васил Друмев).[Ну-
шев 2011:49-50]

Още преди да започне преподавателската си работа в Бого-
словския факултет с решение на управителното тяло на Бъл-
гарската академия на науките Ганчо Пашев е натоварен да 
събере, обработи и подготви за печат събраните съчинения 
на Търновския митрополит Климент Друмев като проучи и 
опише и непубликуваните му произведения. 

Като първи преподавател по Нравствено богословие и Ети-
чески системи в Богословския факултет, основан в началото 
на 20-те години на ХХ век, професор Ганчо Пашев пренася 
достиженията на руското православно богословие в Бълга-
рия и създава оригинална българска система на науката за 
морала, която се основава върху християнските традиции и 
духовно-просветни достижения на Българската църква по 
време на Възрожденската епоха. [Киров 2010:17-21].

Професор Ганчо Пашев си сътрудничи активно със Софий-
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ския митрополит Стефан и други български архиереи, с 
представители на руската православна емиграция в Париж 
и свои колеги от други поместни православни църкви. Той 
специализира в Сорбоната и публикува свои научно-бого-
словски изследвания на български и руски език в български 
църковни периодични списания и в християнски издания в 
Париж през 30-те години на ХХ век. Той познава достиже-
нията на руската религиозно-философска мисъл и се нами-
ра в близки отношения с някои от представителите на ру-
ската емиграция в Париж, сред които се откроява работата 
му с проф. Василий Зенковски в областта на православната 
християнска педагогика.

2. Методология на Нравственото богословие

Въз основа на добрите познания върху достиженията на Пра-
вославното нравствено богословие в Русия през ХХ век и на 
новите философски направления на интуитивизма и еволю-
ционизма професор Ганчо Пашев предлага свой оригинален 
проект и модел за научна систематизация на Православното 
нравствено богословие, който съчетава едновременно тра-
дициите на православната християнска етика с достижени-
ята на водещите специалисти в областта на философията на 
морала и представителите на различните етически системи. 
[Нушев 2011:50-52]

Като първи университетски преподавател по дисциплина-
та Нравствено богословие в Софийския университет той 
разработва систематично съдържанието и структурата на 
академичната програмата по християнска етика и оформя 
нейните основни насоки на развитие. Публикува и първите 
научни разработки и основни съчинения в тази област, като 
се движи в тематичните и методологични рамки на руското 
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православно богословие, но е ориентиран и към по-широк 
кръг от етически и антропологични проблеми, които се ко-
ментират в руската религиозна философия по това време [2].

Макар да е възпитаник на Киевската духовна академия, 
Ганчо Пашев след като придобива първоначалния педаго-
гически опит в България и специализира в Сорбоната в Па-
риж, придобива възможност да съчетае по един творчески 
и практически ориентиран начин най-добрите тогавашни 
традиции на православното богословие с равнището и из-
искванията на съвременната философска наука за морала. 
[Нушев 2011:55-60]

Тези благоприятни обстоятелства, и непрекъснатата му пе-
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дагогическа и просветна дейност, се отразяват в неговото 
научно творчество и му позволяват да положи началото, и 
да постави здрави основи, на научната разработка на хрис-
тиянската етика в България.

Като основател на Катедрата по Нравствено богословие в 
Богословския факултет професор д-р Ганчо Пашев пренася 
и адаптира на българска почва научно-академичните дости-
жения на Киевската духовна академия, на която бил възпи-
таник, но с голяма вещина и усет за актуалните проблеми на 
времето разработва широк кръг от социални проблеми или 
научни въпроси, свързани с етиката на нихилизма и анархи-
зма, с проблемите на социалната философия и философията 
на морала, християнската антропология и индивидуалната 
нравственост.

Първите и най-ранни богословско-етически изследвания на 
професор Ганчо Пашев са ориентирани към проблематика-
та на християнската антропология и съвременните тенден-
ции в западната философия и етика.В своите изследвания 
се интересува от проблемите на „Обезценяването на чове-
ка” и «Кризата в моралното съзнание на човечеството» като 
подлага на богословски анализ и оценка, от гледна точка на 
християнската етика, тенденциите, свързани с нихилизма и 
аморализма на епохата,натуралистичната и еволюционис-
тичната етика, философските аргументи и духовните осно-
вания на агностицизма и атеизма.

В много свои специализирани богословски изследвания, 
които имат методологически или социално-етически харак-
тер, темата за човека присъства като органичен център на 
християнските етически знания. Християнската антропо-
логия е един от основните центрове на Нравственото бого-
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словие и в своите научни трудове професор Ганчо Пашев 
я разглежда в библейско-богословски, патристичен и фило-
софско-антропологичен план. По-специално той се спира 
върху антропологията на апостол Павел като полага начало-
то на специализираните антропологични и богословско-ети-
чески изследвания на тази проблематика. [Нушев 2011:50]

3. Православното християнско учение за нравственост-
та

Като първи редовен и щатен преподавател по Нравствено 
богословие в новосъздадения Богословски факултет на Со-
фийския държавен университет през 1923 година професор 
Ганчо Пашев разработва Православната християнска етика 
и преподава Нравствено богословие заедно с помощната на-
учна дисциплина История и анализ на етическите учения и 
системи. Професор Ганчо Пашев се придържа към назва-
нието „Православно християнско учение за нравственост-
та” като отразяващо най-точно характера на Нравствено 
богословие като специална наука за морала. Първите науч-
ни трудове в областта на Православното нравствено бого-
словие, които той публикува в Годишника на Богословския 
факултет в началото на своята преподавателска и научно-из-
следователска работа в Университета, са посветени именно 
на въпросите за научния характер, задачите и методите на 
Православното християнско учение за нравствеността като 
специална богословска наука[3]. В тези свои научни студии 
той анализира връзката между религията и нравствеността, 
очертава характера и предстоящите задачи на българската 
наука за морала и скицира по-важните изследователски на-
соки и основни научни направления за развитие на хрис-
тиянска етика[4]. Основните въпроси, на които се спира 
професор Ганчо Пашев в този първоначален етап от своето 
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научно-изследователско дело, са свързани с антропологич-
ните основи на нравствеността, характеристиките на нрав-
ственото съзнание на човека, спецификата на християнския 
морал и основите на християнската благодатна нравстве-
ност. При анализа на структурата на нравствеността или 
учението за нравственото благо и нравствените цели на 
човешкото поведение „българската наука за морала”, как-
то определя Нравственото богословие професор Ганчо Па-
шев, прилага широка изследователска програма и се стреми 
да изгражда точни критерии за систематизация. Тази ком-
плексна научно-методологическа система от критерии за 
изследване и класификация на основните въпроси на нрав-
ствеността, както в областта на религията, така и в сферата 
на естествената нравственост и морала, отчита основните 
аксиологични и философско-светогледни принципи и ха-
рактеристики на различните етически учения като набляга 
на съдържащите се в тях антропологични основи, етически 
мотиви и психологически подбуди за нравствено постъпва-
не на човека. В своя модел и проект за изграждане на нау-
ката за християнската нравственост професор Ганчо Пашев 
влага своето разбиране за системата на християнския морал 
и разработва основните дялове на Нравственото богосло-
вие. Това са християнската антропология, философията на 
морала, християнската индивидуална нравственост и хрис-
тиянската социална етика. Тази систематична структура на 
християнското учение за нравствеността е залегнала в осно-
вите на българската богословска наука за морала. Тя е изгра-
дена от научно-изследователското дело на професор Ганчо 
Пашев и е вградена в богословско-систематичната традиция 
на християнската етика в България.

Антропологическата проблематика, която присъства по 
иманентен начин в изследването на философията на мора-

Лицата на
 богословието в България



50

Светодавец брой 10/2022

ла и духовните основи на нравствеността, кристализира в 
сферата на християнската антропология, която се разработ-
ва в българското православно нравствено богословие в духа 
на патристичната традиция и православната духовност. На 
второ място професор Ганчо Пашев се спира върху хрис-
тологичните и сотириологичните основи на християнската 
нравственост. Така той изследва основите на благодатната 
християнска нравственост. В своите научно-богословски из-
следвания през 30-те години на ХХ век той се спира по-за-
дълбочено върху «Нравственото учение на Иисус Христос» 
(1932) и насочва вниманието си към изследване на нрав-
ствената страна на спасението[5]. Тези два въпроса се цен-
трални за изграждането на християнската индивидуална 
нравственост и за систематичната рамка на християнската 
субективна сотириология, които спадат към системата на 
нравственото богословие. Първата книга на професор Ганчо 
Пашев, посветена на учението на Иисус Христос, предиз-
виква оживена дискусия в средите на тогавашните българ-
ски философи [Славов 1994:181-183]. Специално внимание 
на тази книга отделя, и публикува своя критична статия 
върху книгата на професор Ганчо Пашев в списание «Фило-
софски преглед», известният български философ професор 
Димитър Михалчев[6].

Основната теза на професор Ганчо Пашев е свързана с хрис-
тиянското разбиране за същинската духовна и дълбока нрав-
ствена промяна в живота на човека е възможна чрез вниква-
не в духа на Христовото евангелско учение и възприемането 
на неговите нравствени изисквания чрез вяра, благоговение 
и послушание към Божията воля. Изтъкват се религиоз-
но-нравствените основи и мотиви на християнската нрав-
ственост, които определят характера и насоката на духовно-
то обновление на човешкия живот. Професор Д. Михалчев 
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акцентира на обстоятелството, че в модерната епоха и осо-
бено в началото на ХХ век човечеството се е отдалечило от 
вярата в Иисус Христос и единствено чрез историческия 
и критичен подход към етическите учения и нравствени 
ценности в историята и културата може да се достигне до 
осъзнаване на непреходната ценност на Христовото нрав-
ствено учение, основано върху принципа на безкористната 
любов към ближния. Посочва се, че не толкова чрез рели-
гиозната мотивация, насочена към трансцендентното, или 
посредством страха от Бога, може да се достигне до хрис-
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тиянския нравствен идеал. По пътя на тази дискусия, обаче, 
самият професор Димитър Михалчев стига до един логи-
чески обоснован и философски правдив извод, а именно че 
основните принципи на християнската етика, основани вър-
ху Нравственото учение на Иисус Христос за евангелската 
безкористна любов към ближния, представляват сърцевина-
та и непреходната ценност на християнската нравственост, 
която вдъхновява човечеството през вековете [7]. През този 
период от своята преподавателска и научно-изследователска 
работа професор Ганчо Пашев продължава да се занимава с 
въпросите на духовно-нравственото образование и дейност-
та на християнските духовно-просветни дружества в Бъл-
гария. Запазена е в архивите на някои български архиереи 
специална кореспонденция между него и водещите духовни 
авторитети в Българската църква по указаните въпроси [8].

По това време той започва да изследва систематично и ду-
ховното наследство на Търновския митрополит Климент 
(Друмев) и да разработва системно въпросите на христи-
янската етика, педагогика и на християнската социология, 
залегнали в научните и художествени произведения на бе-
лежития български духовник и просветен деец. [Нушев 
2011:55-60]

Друго изключително важно за развитието на българско-
то нравствено богословие научно изследване на професор 
Ганчо Пашев е неговата монография за «Царството Божие 
в Стария и Новия Завет». По образеца на някои руски мо-
ралисти от началото на ХХ век и професор Ганчо Пашев 
се опитва да представи сърцевината на християнското нрав-
ствено богословие чрез благовестието за Царството Божие, 
което се съдържа в Проповедта на Иисус Христос и заема 
централно място в Свещеното Писание на Стария и Новия 
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Завет[9]. Според православното нравствено богословие в 
проповедта за Царството Божие в Стария Завет се разкрива 
Божието законодателство за спасението на човека и нрав-
ствените изисквания на Божията правда, а в Евангелското 
учение на Иисус Христос, чрез Благовестието на Спасите-
ля за идващото Божие царство, се възвестява изпълнението 
на Месианските надежди и очаквания на човечеството и се 
разкрива позитивния нравствен идеал на християнството. 
Царството на Духа, което се разкрива в новата благодатна 
реалност на Църквата, е царството на спасението на човека 
от греха и злото и осъществяването на Божията истина и пра-
вда в живота. Всички тези въпроси са в центъра на научните 
търсения на професор Ганчо Пашев, който се опитва да осъ-
времени класическото християнско нравствено учение като 
го ориентира спрямо новите и актуални въпроси на живо-
та. Основният труд на професор Ганчо Пашев в областта на 
Нравственото богословие, който увенчава неговите изслед-
вания в областта на основите на нравствеността и филосо-
фията на морала, съдържа и представя в най-голяма степен 
неговите систематически усилия за изграждане на система-
та на християнската етика в българската богословска наука. 
Това е капиталното съчинение “Православно християнско 
учение за нравствеността (Нравствено богословие)”, което 
е публикувано през 1939 година и е първото университетско 
курсово съчинение по тази дисциплина в нашата българска 
богословска наука[10].

В това първо систематично изложение на основните принци-
пи на християнското нравствено богословие са разработени 
детайлно въпросите от областта на философията на морала, 
свързани с нравствената потребност и нравственото чувство 
у човека, структурата на нравственото съзнание, естестве-
ния нравствен закон, функциите на съвестта и основните 
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етически категории добро и зло. Тук се разглеждат и въпро-
сите за греха и появата на злото, а така също и въпросите 
за спасението на човека от властта на греха и злото в све-
та. Професор Ганчо Пашев разкрива универсалния харак-
тер на християнското нравствено учение и показва неговата 
непреходна духовна сила в живота на човека и историята 
на човечеството. Той акцентира върху духовно-нравствения 
принцип на Божествената любов, разкрита в изкупителното 
и спасително дело на Иисус Христос на кръста. Тази Бо-
жествена любов е новата благодатна духовна реалност, коя-
то възприемат християните чрез вярата и кръщението като 
ново раждане за благодатен живот в Църквата и възприемат 
като дар на спасението в Божието царство на правдата. В 
своето индивидуално нравствено подвижничество в хрис-
тиянските добродетели християните се очистват от греха и 
разтоварват своята съвест от бремето на вината за греха. Те 
напредват в добродетелите и се усъвършенстват в Христо-
вата любов като придобиват праведност и вървят по пътя на 
спасението. В този духовен път на подвижничество христи-
янският нравствен идеал се осъществява посредством лю-
бовта към ближните, милосърдието и социалната справед-
ливост.

4. История и анализ на етическите учения и системи

Като първи преподавател по Етически системи и Нравстве-
но богословие в нашата висша богословска школа професор 
Ганчо Пашев полага основите и началото на научната раз-
работка на християнската етика. Той разработва съдържа-
нието и на дисциплината Етически системи като публикува 
и първото основно съчинение в тази област. Неговият осно-
вен труд “Из историята на етическите учения и системи”, 
публикуван през 1946 година е първото курсово съчинение 
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по тази научна дисциплина в нашата богословска наука.  
Като основател на научната школа по християнската етика 
у нас, от гледна точка на систематическото богословие и 
християнската богословска етика, той залага и прилага една 
комплексна научна методология и система от критерии за 
оценка и класификация на философските учения за морала, 
изградена върху комбинацията от няколко авторитетни ти-
пологически класификации. На първо място се извежда сис-
тематичният, а не чисто исторически критерии за оценка, 
а на втори план се разгръща богословско-систематичното 
изследване на основните нравствени принципи като ръко-
водни начала на живота.

Съдържанието, програмата и целите на дисциплината Ети-
чески системи, както са представени в това съчинение, опре-
делят характера и целите на тази дисциплина като “въведи-
телна и спомагателна дисциплина на основната богословска 
наука Нравствено богословие (Християнска етика), която 
се разработва в пряка връзка с нея [11]”. Изследването на 
философските учения за морала спада към въведението в 
Нравственото богословие и има за цел да представи срав-
нително и систематично проучване на основните етически 
категории на морала. ).[Нушев 2011:50-60]

Първоначалното название на дисциплината, която разработ-
ва и преподава професор Ганчо Пашев е “История и анализ 
на етическите учения и системи”. Неговият университетски 
труд, или основно курсово съчинение, се движи в рамките 
на тогавашните въведителни и пропедевтични дисциплини. 
Той обхваща съдържанието на лекционния курс и съдържа 
по-важните въпроси от учебната програма като има за цел да 
представи основните философски принципи и нравствени 
начала на по-главните етически учения и системи, познати 
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в историята на човечеството, в светлината на християнската 
етика. ).[Нушев 2011:52-53]

Професор Ганчо Пашев предлага в тази връзка и първата на-
учно-систематична класификация на етическите системи и 
морално-философски учения, която е залегнала в разпреде-
лението на учебното съдържание и структурата на неговото 
първо богословско-систематично изследване. Той разпре-
деля основните философско-етически учения в три големи 
групи и прилага първи по-сериозен опит за изграждане на 
богословско-систематична класификация на философските 
учения за морала. В това свое начинание българският мо-
ралист следва утвърдените модели на руските християнски 
философи и православни богослови от началото на ХХ век 
и някои по-характерни насоки в изследването на морала във 
френската философска литература. ).[Нушев 2011:55-61]

Етическите системи и философските учения за морала са 
разделени на няколко основни групи според основния прин-
цип за оценка на добро и зло, и са разпределени в рамките 
на тази първа систематична класификация. Това са на пър-
во място утилитарните етически учения, които поставят на 
предел план ползата като основен критерий за доброто в 
живота на човека; идеалистичните етически учения, които 
свързват идеала на висшето благо с дълга и добродетелта; 
евдемонистичните морални учения, които акцентират вър-
ху удоволствието и щастието; еволюционистичните учения, 
основани върху натуралистични принципи и последната 
група са основаните върху безкористни чувства етически 
учения и системи.

Тук в тази първа класификация в нашата богословска наука 
различните групи морално-философски учения са разгледа-
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ни чрез по-важните представители и оформени учения като 
етиката на Сократ и Епикурейския морал, ученията на сто-
иците и Барух Спиноза, философските възгледи на англий-
ските утилитаристи и на френските моралисти от Новото 
време, а така също и религиозно-философските възгледи на 
Владимир Соловьов и представителите на етиката на песи-
мизма.

5. Християнска социална етика и християнска социоло-
гия

Още с възникването през ХІХ век на така наречения “со-
циален въпрос”, или известен първоначално като „работни-
чески въпрос”, Църквата откликва на острите обществени 
проблеми, свързани с новите теми на обществено-полити-
ческия живот, а в областта на християнската социална фи-
лософия и Православното нравствено богословие се появя-
ват серия от сериозни и задълбочени научни трудове[12].

Християнското социално учение на Църквата, което започва 
да се формира през периода на засилената индустриализа-
ция на западните общества в края на ХІХ век, се занимава 
много сериозно с проблемите на собствеността, промишле-
ното производство, наемния труд и новите обществено-ико-
номическите отношения, които възникват между работни-
ците и работодателите, като разглежда всички тези въпроси 
в светлината на евангелските нравствени ценности и морал-
ни принципи на свободата и личното достойнство на човека, 
солидарността между хората и справедливостта като основа 
за разпределение на благата в обществото[13].

В това модерно християнско социално учение на Църквата 
ясно се посочва, че в едно съвременно и социално справед-
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ливо общество е недопустимо да съществуват крайности 
и диспропорции в материалното състояние на различните 
обществени прослойки, не е приемливо съществуването на 
огромно мнозинство от безимотни и бедни хора, които не 
притежават своя собственост, обречени са на бедност и ми-
зерия, и са принудени в условията на унизителна за тяхното 
човешко достойнство зависимост, да упражняват своя труд 
без необходимата сигурност и гаранции за елементарните 
им човешки права, здраве и защита на естествените им пра-
ва и законни интереси. ).[Нушев 2011]

За християнската социална етика и за социалната доктрина 
на Християнската църква  тези въпроси имат своето идей-
но-теоретично, но и социално-практическо място и значе-
ние. То се разглежда във връзка с разбирането на христи-
янската етика  и на християнската социална философия за 
характера на обществото, общото благо и структурата на 
социалния ред.

В по-ново време класическите християнски социално-ети-
чески или политически доктрини се разглеждат в светлината 
на модернизацията и индустриализацията на обществото и 
са подчинени на стремежите за гарантиране на обществена 
сигурност, стабилност и мир в условията на свобода, спра-
ведливост и солидарност. Християнското социално учение 
има за цел да предложи трайни решения за премахване на 
социалните и икономическите конфликти, които се пораж-
дат между обществените групи и класи на бедните и бога-
тите в обществото, и да се избягват социалните конфликти, 
които традиционно се разглеждат от марксистката фило-
софия и идеология като естествено противоречие и сблъ-
сък между „труда и капитала[14].” Първоначално в Русия, 
а след това и в България, православните богослови-мора-
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листи започват да отделят все по-голямо внимание на този 
кръг въпроси и постепенно да ги разработват все по-сери-
озно и задълбочено в системата на християнската социална 
етика. В трудовете на отец Сергий Булгаков[15], например, 
публикувани в Русия, или в годините след Болшевишката 
революция в емиграция, се очертават контурите на новия 
модел на християнската социална философия и християн-
ската социология, характерни за традицията на Православ-
ното нравствено и систематическо богословие[16]. У нас 
тази тема се разглежда и разработва систематично в свет-
лината на Православното нравствено богословие, и се ос-
ветлява от гледна точка на християнската социална етика, 
още в първите научни трудове на професор Ганчо Пашев. 
На тази тема той посвещава една от първите си големи и ва-
жни студии, озаглавена „Социалният въпрос под светлината 
на Нравственото учение на Иисус Христос”, публикувана в 
Годишника на Богословския факултет през 1928 година[17].
В други свои студии и научни публикации той се спира 
на темите за етиката на анархизма, „Етичната държава”, 
„Собствеността в светлината на християнската нравстве-
ност” (1939) и принципите на служението на ближния в сис-
темата на християнската нравственост[18].

Всички тези въпроси са разгледани през призмата на прин-
ципните различия между християнската етика и социалното 
учение на Църквата, от една страна, и политическата идео-
логия на марксизма и комунизма, от друга. Тези насоки на 
социалната философия и етика са характерни за христи-
янската и църковно-богословска мисъл както на западните 
християнски конфесии, така и за модерната православна 
християнска социална философия [Нушев 2008:362].

Контурите на това модерно християнско етико-социално 
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учение можем да открием в съчиненията на руските хрис-
тиянски философи и православни богослови от първата по-
ловина на ХХ век, а в една или друга степен ги намираме 
и в съчиненията на българските християнски мислители и 
богослови по това време. Този християнски социално-ети-
чески анализ може да се види в християнските богословски 
и етически трудове на Сергий Булгаков (Християнският со-
циализъм), Николай Бердяев (Комунизмът и християнство-
то), Семьон Франк (Крахът на кумирите), Георгий Федотов 
(Християнство и демокрация) и у повечето водещи право-
славни богослови през този период [Бердяев 1994:175-209].
По същото време и водещите западни богослови разработват 
същата проблематика в традициите на Римокатолическата 
морална теология и на протестантската християнска етика. 
Така например големият френски католически християнски 
философ на ХХ век Жак Маритен в своята книга “Хрис-
тиянство и демокрация[19]”, написана през 1943 година в 
разгара на Втората световна война, посочва, че неспособ-
ността на старите така наречените “буржоазни демокрации” 
в Европа да разрешат основните обществено-икономически 
противоречия между работниците и притежателите на сред-
ствата за производство чрез необходимите социални рефор-
ми за удовлетворяването на естествените и законни потреб-
ности на хората на наемния труд, са в основата на тяхната 
вътрешна дестабилизация.

Старите буржоазно-демократични политически и социал-
ни системи са подложени на вътрешен разпад и причина за 
техния крах, който се ускорява под напора на тоталитарни-
те движения, спекулиращи със социалните противоречия 
и проблеми в модерните индустриализиращи се общества, 
идва от идеологията на класовата борба и недемократични-
те алтернативи за политически решения. В противовес на 
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класическата политическа система на демокрацията край-
нолевите или крайнодесните тоталитарни движения залагат 
на популистки социални решения с цената на премахване на 
демократичния политически и правов ред и ограничаване 
на индивидуалните права на гражданите. ).[Нушев 2008]

Острите идеологически и политически противоречия през 
ХХ век водят до разработването на християнската социал-
на доктрина на Църквата и до извеждането на универсални 
принципи на християнската социална етика, които са осно-
вани върху зачитането на достойнството и правата на чове-
ка, солидарност и справедливост в обществото, свобода и 
мирно съвместно съществуване. ).[Нушев 2011]

В този дух и професор Ганчо Пашев се опитва да разрабо-
ти систематично, да осъвременява и актуализира основни-
те принципи на християнската социална етика въз основа 
на Православната традиция на Църквата и характерното за 
българската социално-етическа мисъл. През 1948 година 
непосредствено преди закриване на Богословския факултет 
той продължава да гради планове и проекти за обновление 
на Нравственото богословие и осъвременяване на християн-
ската социална етика в духа на светоотеческото наследство 
и новите обществени реалности. От запазени в архивните 
хранилища писма на професор Ганчо Пашев се вижда че 
през този период той разработва нов проект за създаване на 
научно-изследователски фонд „Св. Три Светители” и спе-
циален семинар по Нравствено богословие, които да под-
крепят развитието на научните изследвания в областта на 
християнската етика[20]. Нашият богослов се стреми да 
бъде в крак с времето и да работи в духа на следвоенното 
възстановяване на Европа, когато поуките от тоталитарните 
десни или леви движения и политически практики вече са 
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известни, а християнските социално-етически принципи са 
възприети като основен критерий за изграждане на новия 
обществен ред в Европа, основан върху свобода, справедли-
вост и солидарност. Тогава Църквата подкрепя усилията на 
обществото и държавата да регламентират обществено-ико-
номическите взаимоотношения по приемлив и справедлив 
за всички граждани начин, така, че да се запази социалния 
мир, сътрудничеството и съгласието в обществото, а кон-
фликтите да се решават по мирен път и да не водят до граж-
дански сблъсък, насилие и вътрешен разпад на елементите 
на демократичния социален и правов ред.

В България към средата на ХХ век е установен друг об-
ществено-политически ред, който не се интересува от хрис-
тиянските социални принципи. Професор Ганчо Пашев, 
който завършва своя земен път през 1962 година не успява 
да реализира своите научни проекти поради идеологическа-
та обстановка в страната, но завещава на българската бо-
гословска наука ценно идейно и духовно наследство чрез 
своите научни изследвания. След Втория Ватикански събор 
на Запад проблемите на християнската социална етика и 
социалното учение на Църквата отново придобиват важно 
значение и ново място в областта на моралната теология. 
А в областта на Православното нравствено богословие тази 
проблематика е отново на дневен ред след края на комунис-
тическите режими в бившите социалистически страни от 
Източна Европа.

Съвременното християнско етическо учение за обществото, 
се основава на трезва и реалистична оценка на “новите реал-
ности” като отчита възникналите в хода на модернизацията 
и индустриализацията форми на собственост и разпределе-
ние на благата, организацията на производство и необходи-
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мостта от изграждане на определени социални отношения 
между различните групи от хора, които си сътрудничат и 
взаимодействат в процеса на общественото развитие[21].
Така например в стопанското развитие на индустриалните 
общества, и в цялостното изграждане на основите на об-
ществения ред, се налага трансформиране на икономиче-
ските отношения по начин, който да изключва възпроизвеж-
дане на старите неравенства или появата на нови конфликти, 
основани на „пролетаризиране на работническата класа”. 
„Класата на пролетариата”, за която говори комунистиче-
ската идеология трябва да изчезне[22] като работниците се 
включат в системата на споделена собственост и стопанис-
ване на предприятията, за да се изгради една нова струк-
тура на партньорство и сътрудничество,на солидарност и 
съпричастност, която премахва опасностите от радикален 
социален конфликт и създава трайна стабилност, сигурност 
и обществен мир в условията на едно по-справедливо и сво-
бодно общество, основано на зачитането на достойнството 
на човешката личност[23].

Въпросите на икономическата и социалната етика са особе-
но актуални и в днешно време, особено в случаите когато 
говорим за усилията да се изгражда демократично, стабилно 
и проспериращо общество, основаващо се върху зачитане-
то на личната свобода, човешкото достойнство, стопанската 
инициатива, солидарността и сътрудничеството в общест-
веното развитие и отговорността за общото благо. [Нушев 
2011]

Това са по-важните етически въпроси, свързани в днешно 
време с темата за социалната справедливост, обществената 
солидарност и отговорност от гледна точка на съвременната 
християнска социална етика и в Православната християнска 
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етика те се обсъждат и днес в светлината на оформящата се 
в днешно време съвременна социална доктрина на Право-
славната църква[24]. 
Затова и днес Православната църква и Православното нрав-
ствено богословие в страните от Източна Европа, които 
преоткриват своето християнско духовно и културно на-
следство, се обръщат към идейното богатство на своята бо-
гословска и религиозно-философска мисъл, която следва да 
бъде преоткривана, осъвременявана и актуализирана с оглед 
новите предизвикателства и обществени потребности пред 
Църквата и обществото в днешно време.
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Кратък анализ на българската агиограф-
ска творба от XIII век

„Житие на Великомъченик Ди-
митър Солунски:Слово за бла-
говещението и раждането на 

Христовия мъченик Димитър“ в 
историческия контекст на почи-

тта към светеца

Елена
ДЮЛГЕРОВА

М ножество житиепис-
ни творби посочват, че 

св. Димитър е бил проконсул 
на Солун при тетрарсите Ди-
оклециан и Максимиан[1]. 
Починал през 306 г. Ведна-
га след неговата мъчениче-

ска смърт започва почитта му като чудотворец в родния 
Солун и околностите. През V век е построена базилика-
та св. Димитър, в която се съхраняват и мощите му. През 
VI и VII век градът устоява на множество нападения 
и с това славата на св. Димитър се засилва. През IX и X 
век Солун става град с голямо значение на Балканите. 
 
            В пространното житие на св. Методий четем, че 
той е отслужвал служба за св. Димитър. Едно от първи-
те старобългарски химнографски произведения е „Канон 
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за св. Димитър Солунски“, а св. Климент пише похвално 
слово за Солунския чудотворец. В българската богослу-
жебна книжнина от това време има различни в жанрово 
отношение преводни произведения, посветени на паметта 
на св. Димитър. През IX – X век култът към него е ши-
роко разпространен в България и на Балканите като цяло. 
Династията на Комнините (XI – XII в.) превръща култа в 
имперски. По това време в Константинопол има 9 църк-
ви, посветени на св. Димитър. Вследствие на всичко това, 
св. Димитър започва да се възприема като покровител на 
воините, владетелите и държавността. Славата му достига 
и до Киевска Рус, където се основава манастир на него-
во име, а руските воини го приемат за свой покровител. 
 
            През XII в. Димитър Солунски става закрилник 
на Асеневци, след въстанието на Асен и Петър. В Търно-
во се засилва култът към светеца и с неговия лик започ-
ват да се секат печати и монети. Въвежда се и историята, 
че светецът е българин по произход. Книжовното наслед-
ство за св. Димитър е много богато. От VI век е датира-
на най-старата анонимна редакция на неговото мъчение, 
а през VII в. в Солун са събрани от архиеп. Йоан разка-
зи за чудесата на светеца. По-късно се появяват и мно-
жество жития и похвали, като всички големи солунски 
архиепископи оставят след себе си книжнина, посвете-
на на Димитър Солунски. Емблематично е пространното 
Метафрастово агиографско-панегирично произведение. 
 
            В старобългарската книжнина най-широко раз-
пространение в превод от гръцки получава ранно-
то анонимно мъчение. Вероятно през XIII в. възник-
ва българската му версия, която е от „народен тип“, 
участието на св. ап. Петър и Павел в повествование-
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то се свързва с апокрифната литература. Тук е отразе-
но и преданието за българския произход на св. Димитър. 
 
            Текстът на това житие е открит само в един ръ-
копис от XIV в., който съдържа 254 пергаментни листа. 
Ръкописът е полуустав, безюсов, произхожда от западно-
българските географски области.  Книгата съдържа служ-
би, слова и жития. Тук са поместени: апокрифното Томино 
Евангелие, чудесата на Николай Чудотворец, Житието на 
Димитър Солунски, Мъчение на св. Георги, апокрифично-
то сказание „Слово за св. Йоан Богослов“. Пергаментите 

Химнография

224 а – 226 б. Насловът 
му „Слово за благове-
щението и раждането 
на Христовия мъче-
ник Димитър“ не под-
сказва съдържанието 
на творбата в жанрово 
отношение, а насочва 
към чудото, свързано с 
раждането на светеца. 
Този разказ не присъст-
ва в другите познати 
ни жития.  В житието 
липсва разказът за мъ-
ченическата смър  на 
св. Димитър, тъй като 
послед ната запазена 
част е до момента, в 
който светецът, след 
като разбира за гибел-
та на Нестор, тръг-

се пазят в  колекцията на А. И. 
Хлудов в ДИМ в Москва. Бъл-
гарското житие се намира на л. 
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ва към Максимиан да посрещне мъчението. 
 
Необичайните образи в българската 
агиографска творба от XIII век
 
„Житие на Великомъченик Димитър Солунски: Слово за бла-
говещението и раждането на Христовия мъченик Димитър“ 
  
            Първото, което прави впечатление в средновековното 
българско житие е подзаглавието. Ако се загледаме, вижда-
ме думата „благовещение“, употребена не за Христос, а за 
светия великомъченик Димитър. Това показва колко високо 
е неговото достойнство в очите на житиеписеца. И наис-
тина именно „благовещението“ е отличителният разказ в 
това житие. Вестителите са не други, а светите апостоли 
Петър и Павел, изпратени от самия Господ в Солун, за да 
проповядват Христовата вяра. Те неслучайно отиват при 
бъдещите родители на св. Димитър. Бащата на св. Димитър 
– Теодор е наречен „похваления от Бог [2]. Светото Кръще-
ние на дома на Теодор се извършва от Петър чрез отпиване 
на вино от обща чаша. Прави впечатление споменатият на 
два пъти страх, който изпитват апостолите, при заплаха-
та да бъдат убити от царя. Тази интересна въвеждаща част 
има и друг отличителен белег, а именно връзката с Бълга-
рия. Теодор е наречен „по род българин“, а първоапосто-
лите след Солун отиват да проповядват словото Божие в 
Пловдив.
 
     Въвеждането в житието на св. Димитър по този нео-
бикновен начин е изключително въздействащо с живия си 
разказ и многото необикновени случки.
 
    По-късно в същинската житийна част св. Димитър ще 
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проповядва като св. ап. Петър и Павел като първо задава 
въпрос на езичниците на кой бог се молят и после отговаря 
коя е правата вяра. Цитирането на Битие 1: 1-13, с което 
светецът отговаря на езичниците, когато им казва в кой Бог 
да вярват, присъства и в „Похвалното слово за св. Дими-
тър“ от св. Климент Охридски.
 
    Житието е писано със съзнанието, че това е един отдавна 
познат светец. Фрази като „яхна прочутия си кон“ говорят 
за това, че читателят е запознат със живота на св. Димитър. 
Като че ли идеята на житието е да направи по-силна връз-
ката между светеца и българите. Баща му (българин спо-
ред тази редакция на житието) разбира „със сърцето си“, че 
жена му е заченала. Т.е. това е един човек, който е допуснал 
Бог в сърцето си и разбира, когато Той му говори. От дру-
га страна имаме образа на майката, която се моли за сина 
си, преди св. Димитър да влезе в битка, а малко по-късно 
самият Димитър отправя молитва към Бога по сходен на-
чин. В житието е показан един семеен модел на вярващи 
християни.
 
     Усещането при прочита на тази агиографска творба е за 
едно постоянно чудотворство и постоянно Божие присъст-
вие в живота на вярващите. Това разбира се не е случайно, 
защото св. Димитър Солунски е известен със своето чудо-
творство.
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