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    Скъпи читатели, пред вас е първият брой на списание „Светода-
вец“ за новата 2023 г.  За тема в броя избрахме думите от евангели-
ето на св. ап. Йоан: „Светлината в мрака свети и мракът я не обзе“ 
(Йоан. 1:9), защото във времена на кризи и изпитание е редно да 
насочваме повече поглед към светлината, към Бога и да укрепяваме 
душите си, за да не изпадаме в униние. 
    В посланието си до ефесяните ап. Павел пише: „Вие бяхте няко-
га тъмнина, а сега сте светлина в Господа; постъпвайте като чеда 
на светлината, защото плодът на Духа се състои във всяка доброта, 
правда и истина“ (Еф. 5:8-9). Ако искаме да постъпваме като Божий 
чеда, то трябва преди всичко да имаме любов помежду си. Само така 
можем да се превърнем и сами в светилници, които да светят „на 
всички вкъщи“. 
    В броя ще прочетете духовна беседа на Лимасолския митрополит 
Атанасий, който говори за молитвения живот, борбата със страстите 
и личната си свобода. 
    Обръщаме внимание и на инициативата за по-тържествено отбе-
лязване паметта на св. патриарх Евтимий. Разговорът ни е с Боян 
Бояджиев. 

Приятно четене! 
Ангел Карадаков

За светлината на света
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К
Български 
патриарх 
КИРИЛ

огато Иисус начена да 
проповядва Царството 

Си, думите Му бяха лъчи на 
светлината. Тия лъчи проник-
ваха в мрака на света, разди-
раха го и го подгонваха, за да 
се развидели ден. Изгревът 
на всечовешкия ден започна 
с Христовото благовестие. За 

Изгрев

кого бе изгрев? За народите, които се намираха дълбоко в 
нощта на историята - на духа и на живота - където смърт-
на сянка царяла. Мрак и сянка смъртна се били спуснали 
на земята и в душите. Където е мракът, там е и смъртната 
сянка, защото те са две лица на една и съща духовна дейвст-
вителност. Мракът не е живот, а криле на смъртта. Тя се бе 
разстлала върху целия им живот. „Помрачени в разума“, те 
бяха станали „съобщници на бесовете“. Ето как св. ап. Па-
вел ни представя духовно-нравственото състояние на наро-
дите, които били „в страна и сянка смъртна“: „Неразумното 
им сърце се помрачи... и славата на нетленния Бог измениха 
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в образ, подобен на тленен човек, на птици, на четвероноги 
и на влечуги;... те измениха истината Божия с лъжа, и се 
поклониха и служиха на творението повече, отколкото на 
Твореца... А понеже не се опитаха да имат Бога в разума си, 
то Бог ги предаде на извратен ум - да вършат онова, що не 
прилича, бидейки изпълнени с всяка неправда, блудство, лу-
кавство, користолюбие, злоба; пълни със завист, убийство, 
разпри, измама, злонравие; бидейки клюкари, клеветници, 
богомразци, ругатели, горделивци, самохвалци, изобрета-
тели на зло, непослушни към родители, безрасъдни, веро-
ломни, недружелюбни, непримирими, немилостиви“ (Рим. 
1:21-31). Те се кланяли и служели на бесовете, и бесовският 
дух е бил един от признаците на живота и на културата им. 
Защото, комуто се кланяш и служиш, чез неговия дух живе-
еш и твориш. А вторият признак е даден в признаването на 
земното благо и чувственото удоволствие за висша ценност: 
техният бог бе коремът (Фил. 3:19). Животинство и бесов-
ство - смесица от земна и подземна стихийност: такава е 
същността на езическата култура. 
     Тая страшна картина на мрака и смъртната сянка, коя-
то св. ап. Павел изписва, е позната и от други паметници. 
Езическият свят бе затънал в мрака на греха и на порока, 
и през тях виждаме човека и живота. Затова човекът бе ос-
танал без ценност, а животът - без висок смисъл. Римската 
империя, която бе културната представителка на езическия 
свят, изграждаше мощта, величието и блясъка си върху роб-
ската неволя, страданието и кръвта на много народи. При 
нейния най-забележителен възход тя ослепително блестеше 
със своите пороци, издигнати до добродетели на благород-
ството. Рим - това бе езическият свят: сляп за небето, сляп  
и за земята, защото бе замръкнал в безпътицата на духа, от-
където начеваше упадъкът в сенките на смъртта. Нямаше ли 
никаква светлинка? Тук - там имаше духове, които светели в 
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оня мрак. Ала, каква е тая светлина? Тя хвърля лъчи само в 
няколко разкрача. Бледи лъчи, загубени в тъмата. Могат ли 
те да поведат борба срещу нея? Не, те са лъчи на светлинки 
в тъмата: и в мрака хората си служат със светлина, но само 
за да им бъде по-удобно в мрака. Те са светлинки за нощ, не 
за ден - да родят деня. Ето, и големите за оня век духове със 
светлината на своя ум се трудят да задържат мрака. Бележи-
ти представители на духа и на културата бяха поръчители 
на мрака; те предлагаха културно-общественото оправда-
ние на целия тъмен век: да бъде тъма в името на ума, на 
културата, на напредъка! Да, да - това са светлинки за нощ 
- те не могат да родят ден. Те не приличат на истинската 
светлина, за която е казано: „Светлината в мрака свети и 
мракът я не обзе“ (Йоан. 1:5). 
    Изгревът завари народите в сянката на смъртта. Те видяха 
голяма светлина, която се бори с мрака, за да се развидели 
ден. Бори се още с първите си лъчи. Мракът не може да я 
обземе, защото е светлина за ден, а не за нощ. Тая светлина 
не е отдолу - от потъмнелия дух на епохата; тя е отгоре - от 
вечната светлина: Светлина от Светлината. Иисус не при-
мирява мрака със светлината; Той иска да изведе народите 
от нощта на историята - на духа и на живота: „Аз светлина 
дойдох в света, щото всеки вярващ в Мене да не остане в 
тъмнината“ (Йоан. 12:46). Може ли слънцето да се примири 
с нощта? То иде да я пропъди и да даде своя живот на земя-
та. Божият Син дойде, за да се даде живот вечен на повяр-
валите в светлината, които са синове на светлината (Йоан. 
12:36). Неговото благовестие са спуска до дълбочините на 
човешката духовна, културна и обществена нищета, и от 
мрака на дълбочините извежда наяве истинските причини 
на тая нищета. Той смело и непримиримо сочи нищетата, 
която векът си е създал и в която вярва: худа мисъл, без-
кръвно сърце, воля за грях и зло, а оттук - неволя, угнетение, 
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глад, разточителство и едно бездънно море от сълзи и порок. 
Всяка Негова дума е лъч, който развръзва окованите от „по-
мрачения разум“, за да бъдат свободни в истината (Йоан. 
8:32). Словото Му - това са снопове ярка светлина, която 
безпощадно мъчи мрачните сърца. Христос събаря един 
стар свят, исполинските очертания на който се открояват в 
мрака като някакво непобедимо страшилище. Каква е Него-
вата решителна и единствена дума към тоя свят? - Покайте 
се! В тая единствена дума се съдържа оценката Му на ста-
рия свят и отношението Му към него. Старият свят е грехът, 
за който е потребно разкаяние. Тъй изгрява светлината - с 
покайно отричане в нощта и от нейните дела. 
    Народите видяха светлината, която свети в мрака, и в сър-
цата им се породи копнеж за нея. Ето - тоя само копнеж бе 
силен да извърши промяна в техния живот, защото те откри-
ха истината на своята нищета - в светлината, която бе още 
външна за тях, те видяха, колко дълбоко са обеднели духом 
и колко е печална бедствеността на техния лих живот. Това 
бе първото откровение, получено чрез изгрялата светлина. 
Нима е малко да видиш себе си, за де видиш такъв, какъвто 
си - без измамите, в които се укриваш? А второто откро-
вение на светлината: това е пътят и силата на възмогването, 
това е истината - светлината на живота (Йоан. 8:12). Но това 
откровение получиха само ония, които бяха „озарени от 
светлината на благовестието за славата на Христа, Който е 
образ на невидимия Бог“ (2 Кор. 4:4). Това бяха повярвалите 
в Христа и в Неговата светлина. Чрез тия две откровения на 
действителната бездна, в която бе затънал човекът и живо-
тът и на светлата сила на истината, която надмогва бездната 
- народите стъпиха на нов път и започнаха да разломяват 
вековните капища на животинското и бесовско служение. 
     Всички хора не тръгнаха към изтока на изгрялата свет-
лина. Всички не можеха да тръгнат, защото човеците всяко-

Беседа



10

Светодавец брой 01/2023

га са обичали мрака, поради мрачните си дела. Или както 
Спасителят казва: „... Светлината дойде в света, но човеците 
обикнаха повече мрака, нежели светлината, понеже делата 
им бяха лоши. Защото вякой, който прави зло, мрази свет-
лината и не отива към светлина, за да не бъдат изобличени 
делата му, понеже са лоши“ (Йоан. 3:19-20). Но тия, които 
тръгнаха към светлината, станаха синове на светлината и 
синове на деня (1 Сол. 5:5). Те сами станаха светлина на 
света (Мат. 5:14). Под напора на деня и на копнежа, пробу-
ден от деня, културно-историческото развитие на народите 
изпита действието на новата закваска и стъпи на възходящ 
път. Човекът поиска да се освободи. Започна се голяма бор-
ба: напредъкът на християнската ера е движен от порив 
към светлината, макар често пъти това да не се съзнава. 
Паднаха много окови на тъмни предубеждения, на мрачна 
мисловност, на човешко угнетение. Загубеният в дебрите на 
нощта човек бе открит. Той видя себе си и разбра, каква ви-
сока ценност е неговият одухотворен живот. Така започна 
освобождението на човека: отвътре, от душата, чрез исти-
ната и светлината. Така само може и да продължи: отвърте, 
от душата, чрез истината и светлината. Свободата е ден. Къ-
дето цар нощ, няма свобода. Както и да те утешават хората, 
колко и да е настойчив опитът да бъдат убедени, че са сво-
бодни, нощ ли е - не са свободни. 
     Изгря ли за всички хора светлината? Тя е изгряла, а това 
означава за всички, както слънцето изгрява за всички. Но 
нима по земята няма мрак? Има. „Светлината в мрака све-
ти и мракът я не обзе“. Това се отнася до всички времена. 
Не само е било така, така е и сега: в мрака свети, и мракът 
не я обзима, защото не може. Денят не се е развиделял във 
всяка душа и в целия живот. Поради това, и ние стоим, кога 
по-дълбоко, кога по-накрай в нощ. И нам е потребна Хрис-
товата светлина. Заради самите нас и заради общото разви-

Беседа
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тие на живота. Ще бъде твърде погрешно да се мисли, че 
Христос е бил потребен само на ония народи, които не са Го 
познавали, и поради това, са били в мрака на греха. Хрис-
товата светлина е потребна на всички, които не я познават, 
както трябва, които не си служат с нея в живота. Нима в 
нашето християнско време и сред народите, за които отколе 
е изгряла светлината на вярата, не се срещат такива хора? 
Кой би посмял да заяви това? А които казват, те свидетел-
ствуват против себе си: че дълбоко са затънали в мрака, 
та дори и нужда не чувстват да се освободят от мрежите на 
тъмата и от сенките на смъртта, и да излязат на виделина. 
Те свидетелствуват против себе си: че голяма слепота ги е 
поразила, та не виждат и не различават най-важните за чо-
века действителности - на мрака и светлината, на нощта и 
деня, на лъжата и истината, на злото и доброто, на греха и 
добродетелта, на омразата и обичта - с една дума: на смър-
тта и на живота. Има и такива хора на които „богът на тоя 
век е заслепил умовете“ (2 Кор. 4:4) и те бягат от зарите на 
Христовата светлина, от Неговата истина и от помощта Му. 
Те мислят, че имат достатъчно светлина, за да живеят и да 
нареждат дори живота на хората. Така казват. Каква е свет-
лината им? На знанието ли? Но ето - знанието, което иска 
да замени мъдростта, оставя хората без път. На Христовата 
мъдрост биде противопоставено голямо знание, с надежда, 
че то ще бъде светъл път на човека и на цялото човечество 
към възход и доброчестина. Суетна надежда! Или, може би, 
не е суетна? Но къде е светлият път? Не върви ли голямо 
множество, къде отива? Защо не знае? Защото, „който ходи 
в мрака, не знае, къде отива“ (Йоан. 12:35). А последиците 
от това са много тежки: „ Не знаят, не разбират, в тъма ходят; 
всички земни основи се клатят“ (Пс. 81:5). Клатят се зем-
ните основи, които мъдростта може да укрепи и затвърди, а 
с това да укрепи и затвърди целия строеж на човека върху 
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тия основи. Заклатят ли се земните основи, разпиляват се 
всички човешки надстройки като детски играчки. 
    Няма светлина, която би могла да замени Христовата 
светлина, защото само светлината отгоре е истинска, само 
тя ражда ден. Светлините отдолу, подир които можем да се 
повлечем, не са истински, защото са светлинки за мрака - да 
направят по-удобен живота ни в нощта. Загледаме ли се в 
тях отблизо, очите ни могат да се изпробляскат - тъй поняко-
га са ярки. Но те не са силни да се борят с мрака, нито искат 
да се борят. Те хвърлят лъчите си край човека и му създават 
измамата, че вече е светло. Но светло ли е по-далече - там, 
където в тъма се губи пътят на човеците? 
     Дали е наистина тъмно? Самото съществуване на тоя въ-
прос е указание, че има много още мрак, че нощта в душите и 
в живота още не е превалила, че „светлината в мрака свети“. 
Къде е съвестта - царицата на доброто, украсена с блясъка 
на светлината, облечена в одеяние, изтъкано от лъчите на 
Божията светлина? Не я ли срещаме често пъти повалена из 
улиците и стъгдите, окаляна и одрипавяла? Къде е тоя съд-
ник неподкупен, който не гледа на лице, а със строг поглед 
прониква дори вдън тайните на сърцето? Не го ли виждаме, 
как често пъти страхливо търси закрила у неправдата, сли-
зайки от своя висок престол? Къде е тоя пътеуказател? Кои 
ветрове често го събарят, та е толкова голяма лутаницата в 
живота? Колцина дръзват да защитят съвестта? А пък колко 
често в изкуството на живота й надяват жалки дрехи, за да 
предизвика смях и съжаление! Та не само това, но след като 
й се надсмеят извръщат й гръб в името на всечовешкия на-
предък или в името на личното добруване, извръщат й гръб  
като на досаден пришълец от друг свят, като на непотребна 
отживелица. Нима е така? Много често е така. Ако не бе 
тъй, нравственият ред в живота нямаше да бъде тъпкан на 
всяка почти крачка, чистотата на сърцето нямаше да бъде 
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отминавана със снизхождение, похотта нямаше да бъде счи-
тана за право на човека и смисъл на живота, самолюбието 
нямаше да простира себе си безкрай, надменността нямаше 
да се надига до облаците, а човекът нямаше да слиза до ада. 
      Вековете мъкнат със себе си своята отколешна тъмнина. 
Времената се повтарят, защото си предават наследства: до-
бри и лоши. Предават си и тъмнината, понеже не са я пре-
одолели. Затова ще видим и в ново време, та и в наши дни, 
двата признаци на езическата култура: бесовство и живо-
тинство - демонизъм и груб натурализъм - да се повтарят, 
въведени в истини на човека. Не е ли тъмно? Само в мрак 
се стига до служение на земната и подземната стихийност. 
      Искаме ли и други доказателства, че все още е тъмно и че 
понякога много гъсти смъртни сенки се стелят по пътищата 
на живота? Всеки може да ги намери, отнесе ли се колко-го-
де сериозно към жизнената философия на нашия век и към 
всекидневието, в което тя получава своята плът. Може би 
тогава ще ни се стори много позната и близка оная картина 
на езическия свят, която св. ап. Павел изписва. Сякаш векове 
не ни делят от онова време: тъй ясно ни се открива образа на 
отреченото езичество. 
      Ние често попадаме, поотделно или вкупом, в мрак. Сред 
попрището на нашия всекидневен живот ни настигат обла-
ци и ни обгръща в тъма: било тъмата на безразличието към 
ближния, или на завистта, или на омразата, или на гнева, 
или на користолюбието, или на страстите. Колко много тъм-
ни облаци закриват от нас слънцето на живота и се мъчат да 
обземат тъмнина, която лежи върху душите. Защото, дето 
е завистта, там близо е и омразата; дето е гневът, близо е 
отмъщението; дето е користолюбието - там е безсърдечието; 
дето са страстите - там е неправдата. Една и съща тъмни-
на - ту по-сгъстена, ту по-разредена, но всякога еднородна 
- тъмнина на греха. 

Беседа
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     Мъчи ли ни тъмнината? Искаме ли да излезем от нея? 
Искаме ли да се освободим от властта й и от последиците на 
смъртната сянка? 
     Когато чуем вопли на страдание, стонове на измамено 
сърце, силни гласове на недоволство, дълбоки въздишки 
на умората и разочарованието или горчиви оплаквания на 
живота, нека внимателно се вслушаме и ще доловим истин-
ския смисъл на тоя тревожен шум: тъмно е! Тоя шум иде от 
тъмнина и се дължи на тъмнината. Но докога ще стенем на 
тъмно? Ето, за всички, които седят в мрак и в смъртна сян-
ка, е изгряла голяма светлина! Какво друго би могло да ни 
помогне да се освободим от мрака, ако не светлината? Ние 
трябва да сме много радостни, че светлината в мрака свети, 
дащото ще я видим, ще тръгнем към нея, тя ще изгрее и в 
нашите души и ще ни помогне да излезем на виделина като 
синове на деня. Но, за да тръгнем към нея, необходимо е да 
достигне до слуха на сърцето ни гласа на изгрева: покайте 
се! 
    Когато изгря голямата светлина на народите, първите 
й лъчи бяха лъчите на покаянието. Така започна Христос 
- Светлината на живота - Своята борба с мрака. Нощта 
трябва да бъде отречена, а това е покаяние: отричане от ней-
ните дела. И за цялата култура, която се създава в нощта на 
живота, изгревът на деня има само една дума, една силна и 
ярка като светкавица дума: покаяние! Това ще рече: отрича-
не от мрака и влизане в светлината на живота. 
     Тъмно е! Да тръгнем към изгрева! 

Из книгата „При извора“  - част I., Пловдив 1943 г. 
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Защо 
трябва да 
се говори 
повече за 
паметта 

на св. 
патриарх 
Евтимий

За делото на св. Партиарх 
Евтимий думите бледнеят 
и трудно се намират таки-
ва, които да опишат в пъл-
нота неговата значимост 
за нас, българите. Избран 
от самия народ, той беше 
спечелил неговото пълно до-
верие и признателност още 
приживе. В най-трудните 
и смутни времена, когато 
Второто българско царство 
падаше под турско робство, 
св. патриарх Евтимий Тър-

новски беше най-светлата 
надежда и най-силната 
опора на окаяния български 
род. Той беше добрият пас-
тир, който спечели сърцата 
на хората със своята чиста 
и силна вяра в Бога и имаше 
тяхното пълно послуша-
ние. На него те се уповава-
ха, него те призоваваха за 
съвет и помощ. За тях той 
страдаше и за тях се моле-
ше. Затова да си спомним 
за неговия славен подвиг, 
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да почетем неговата свет-
ла памет, за да измолва за 
нас да устояваме на труд-
ностите, вярата да пазим 
и в доброто да преуспяваме, 
та да се сдобием с управни-
ци и водачи, които да след-
ват неговия пример и да ни 
водят напред. От името на 
Софийска св. митрополия, 
храм „Св. Седмочисленици” 
и Сдружението за социални 
и културни инициативи бе 
отправен призив към всички 
православни християни да 
участват в празника на Св. 
патриарх Евтимий Търнов-
ски на 20 януари 2023 годи-
на в гр. София. Тържест-
вената архиерейска света 
литургия в негова памет бе 
отслужена в храм „Св. Сед-
мочисленици” и оглавена от 
Негово Преосвещенство Бе-
лоградчишкия епископ Поли-
карп, викарий на Софийския 
митрополит. А от 11 часа 
се състоя и традиционно-
то литийно шествие от 
храм „Св. Седмочисленици” 
до едноименния паметник 
в столицата. Разговаряме 
с Боян Бояджиев от Сдру-
жението за Социални и кул-
турни инициативи, който 

да разясни на читателите 
на списание „Светодавец“ 
повече за инициативата и 
идеята по този начин да 
бъде почетена паметта на 
св. патриарх Евтимий. 
 
- Да започнем разговора 
оттам – как се роди идея-
та тази година празникът 
на св. патриарх Евтимий 
да бъде почетен по този 
начин, с такава инициа-
тива – да бъде отправена 
покана към православни-
те християни в столицата, 
а и въобще в страната, да 
се включат в това литийно 
шествие, което знаем, че е 
традиционно за столица-
та? 

- Да, точно така – тради-
ционно е, то води своето 
начало още от началото 
на 90-те години, когато за 
пръв път службата отслужва 
Крупнишкият епископ Ната-
наил и от едно православно 
младежко сдружение „Св. 
патриарх Евтимий” иниции-
рат лития след службата. 
Под предводителството на 
Негово Преосвещенство се 
извършва първото литийно 
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шествие. От тогава ежегодно 
се осъществява шествието, 
като е имало години, когато 
организатор е самият Св. Си-
нод и Светейшият патриарх 
Максим предвожда самото 
шествие, идват и други мит-
рополити. Но с годините на-
малява броят на участници-
те – както от клира, така и от 
миряните – докато се стигне 
до днешни дни, когато дори 
от самите снимки в сайта на 
Патриаршията и други сай-
тове човек може да види, че 
има много малко хора, кои-
то участват в самото шест-
вие. Така, занимавайки се с 
различни инициативи, свър-
зани не само с църквата, и 
виждайки, че тази лития по-
следната година беше много 
малобройна – у нас се поро-
ди едно желание: да правим 
нещо за следващата година 
така че достойно и по-досто-
лепно да почетем този праз-
ник. Самата фигура на па-
триарх Евтимий предполага 
самото шествие да е по-мно-
гочислено. Столицата все 
пак е най-многолюдният ни 
град, има най-много дейст-
ващи храмове, най-масов 
енорийски живот и имай-

ки предвид древната исто-
рия на града, произхода на 
наименованието му – ние 
като негови жители сега с 
християнско самосъзнание 
усещаме призванието да 
поддържаме живи и да ут-
върждаваме християнските 
му идентичност и традиции. 
Църковното литийно шест-
вие е една такава традиция 
и тя като едно естествено 
продължение на празнична-
та литургия в отдаването на 
почит на самия светия е съ-
битие, което трябва да бъде 
почетено от повече хора. 
Освен това самата лития се 
провежда в центъра на Со-
фия – на едно изключително 
достъпно и комуникативно 
място. Въпреки това вижда-
ме докъде е стигнало самото 
шествие като събитие в об-
ществения живот на столи-
цата – едно изключително 
малобройно събитие. Ако 
имаме предвид и останалите 
литии, които се провеждат 
в София от един-два храма, 
ще видим, че просто столи-
цата предполага едно по-ма-
сирано и голямо участие. За-
това ние решихме да стъпим 
на нещо, което е вече утвър-
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дено, и в сътрудничество с 
храмовото духовенство и със 
Софийската света митропо-
лия да положим повече уси-
лия. Защото в крайна сметка 
и ние, миряните, сме част от 
църквата, с една инициатив-
ност, с един бодър свеж дух 
можем да раздвижим съби-
тието, да раздвижим органи-
зацията и да привлечем кол-
кото се може повече хора.
 
- А смятате ли, че образът 
на св. патриарх Евтимий и 
неговото дело се познава от 
хората? Защото ето, виж-
даме и Вие сам казвате, 
че броят на хората, които 
се включват в шествието, 
намалява от година на го-
дина. Първо, според Вас, 
на какво се дължи това на-
маляване, този отлив, ако 
можем така да го наречем, 
от шествието? И от друга 
страна – познава ли се дос-
татъчно личността от св. 
патриарх Евтимий, за да 
може това знание за него-
вата личност да провокира 
и участието в литийното 
шествие? 

- Причините можем основно 

да ги разделим на две. Първо 
– чисто прагматично и ако го 
разглеждаме като събитие в 
календара на Столичната об-
щина, то е събитие, което ние 
като църковни хора знаем, 
че не можем да го местим, 
когато ни е удобно – и да го 
направим в почивен ден така 
че хората да могат да се съ-
берат по-масово. Самото съ-
битие, както вече споменах, 
е завързано със самото бого-
служение и като такова – се 
състои в който ден се падне 
от седмицата, както тази го-
дина се падна в петък. Знаем 
и че хората имат много ди-
намично ежедневие, особе-
но когато се касае за голям 
град като София. И особено 
хората, които нямат отно-
шение към патриарха като 
към духовна личност, като 
към църковна личност и не 
водят православен начин на 
живот и които биха участва-
ли, например, тъй като имат 
консервативни, традицион-
ни възгледи – малко от тях 
може би биха участвали на 
това събитие. За църковни-
те хора в общи линии се на-
блюдава същото явление. На 
втори план е другата основ-
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на причина – че както извън 
църквата, така и в църквата 
забелязваме една безпамет-
ност или по-скоро – загуба 
на историчност, на истори-
ческа памет. 

Вливайки се в този много 
динамичен живот, и ние са-
мите участваме в църков-
ния живот през по-големите 
празници, през цикъла на 
неделното богослужение – и 
така дори в църквата започ-
ваме да оставяме тези съби-
тия на втори план – когато 
имаме време, когато имаме 
възможност, когато не сме 
болни, когато е хубаво вре-
мето. Така се вижда отлив и 
сред църковния народ. Това 
може би е точно свързано с 
тази историческа памет, коя-
то избледнява дори и при 
нас, а все пак трябва да отбе-
лежим, че патриархът за нас, 
християните, се чества като 
църковна личност, а хората 
извън църквата го поменават 
единствено като историче-
ска. И дори в общественото 
говорене не се чува често 
нищо за неговата личност. 
Споменаването му в общест-
веното говорене се свързва 

основно със, за съжаление, 
неговата топография – като 
популярно място за уговаря-
не на срещи. И, естествено, 
сред по-младото поколение 
в часовете по история в учи-
лище и в университета. Това 
са причините, според мен, за 
отлива от това събитие. 

- Как тогава образът на 
патриарх Евтимий, според 
Вас, може да се превърне 
в един такъв събирателен 
образ за младите хора? 
Как да бъде представен ин-
тересно и да привлече тех-
ния поглед не само около 
мястото, където се намира 
паметника – като място за 
срещи – а именно като един 
пример, който те да имат в 
своя живот? В училището 
извеждането на патриарх 
Евтимий като историческа 
личност, която е живяла по 
нашите земи, достатъчно 
ли ще бъде или трябва да 
има повече такива иници-
ативи, които да говорят за 
него? Знаем, тази и другата 
година ще бъдат под знака 
на една 620-а годишнина, 
която е много сериозна за 
делото на св. патриарх Ев-
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тимий. Как смятате – как 
образът му всъщност и не-
говата личност трябва да 
бъде – ако можем така да се 
изразим – „презентирана” 
на младежите и младите 
хора, така че те да разберат 
всъщност колко чутовен е 
неговият подвиг и какъв 
голям пример е той за нас? 

- Най-труден като че ли е на-
шият път към младите хора 
– по-лесен е до тези, които 
са в активна възраст и до 
по-старото поколение. Но 
както беше формулиран и 
Вашият въпрос – в днешни 
дни забелязваме, че млади-
те са много силно включени 
във всичко, което се случ-
ва в обществото – покрай 
социалните мрежи, покрай 
нещата, които се обсъждат 
в медиите – това го чуват те 
и от своите родители вкъщи. 
Те са много силно включе-
ни в обществения живот и 
важните събития, които се 
случват, достигат много бър-
зо до тях. И ние трябва да се 
възползваме от това. Тряб-
ва да има периодична кам-
панийност в почитането на 
нашите известни личности, 

на свети патриарх Евтимий 
и неговото позициониране 
точно в мястото, където е 
бил и когато по негово време 
са се случвали всички тези 
кризисни събития. И ние 
сега живеем тук в кризисна 
обстановка – трябва да го 
вземем от епохата, в която 
е живял, и да го поставим 
в епохата, в която ние жи-
веем, да съпреживеем това, 
което е правил той тогава – 
да съпреживеем делото му, 
да съпреживеем личността 
му. А как ще го обясним на 
младите ли? Като именно 
покажем как неговото дело 
и неговата личност са адек-
ватни към сегашната съби-
тийност. Ще Ви дам един 
пример – сега в обществото 
наблюдаваме голямо проти-
вопоставяне и разделение, 
новините говорят за финан-
сови и военни кризи. Показ-
вайки на младите как той е 
действал във времена със съ-
щите проблеми – обществе-
но разделение, противопос-
тавяне; показвайки неговата 
себеотдайност като личност 
на много висок обществен 
пост, с много висок сан; и 
помагайки те да си предста-
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вят как той би изглеждал в 
настоящето – защото те виж-
дат йереи, виждат общесве-
ни личности – да видят една 
такава личност да могат да 
си я представят в сегашно-
то време – как би действала 
сега, защото нещата, които е 
правил той тогава – можем 
да ги пренесем и сега. Кни-
жовен водач, реформатор 
на езика, духовен утеши-
тел, вдъхновител – не само 
с думи и с пример, личност, 
която е задавала духовните 
ориентири, насочвал е в пра-
вилната посока вътрешните 
им търсения – показвайки 
тези неща както и днес мла-
дежите имат много духовни 
търсения – можем да пока-
жем какво той е правил и по 
този начин да ги приобщим 
към това. Според мен това е 
начинът – чрез социалните 
мрежи, медиите, чрез посто-
янно показване на личности 
като него в събитията, които 
се случват точно на Столич-
на община – защото към тях 
са насочени проекторите на 
държавата. И показвайки им 
го по един достъпен начин 
– спрямо сегашната ситуа-
ция, изваждайки го от исто-

рическата епоха, в която е 
живял и си мислят, че там е 
застинал – и показвайки, че 
всъщност има непреходни 
ценности и истини, които са 
помагали както тогава на хо-
рата, така и днес могат да са 
им от полза. 

- И за финал – нека ви по-
питам: как ще развиете 
оттук нататък тази ини-
циатива, която сте поели 
и е наистина прекрасна? 
Предвиждате ли други та-
кива събития, в чийто фо-
кус да бъде патриарх Евти-
мий, или пък други наши 
родни светии, които също 
заслужават голямо вни-
мание, но за жалост не са 
познати на широката об-
щественост?
 
- Все още не сме предвиди-
ли да разширим нашата дей-
ност, за да обхваща и други 
значими личности от нашата 
история, защото искахме да 
се захванем първо със съ-
битията, посветени на св. 
патриарх Евтимий. Това е 
една от първите ни иници-
ативи, които са свързани с 
по-широката общественост. 
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Но придобивайки сега този 
опит, имаме желанието да 
го пренесем занапред и тъй 
като в общественото гово-
рене присъстват много от 
възрожденците – Христо 
Ботев, Васил Левски, Геор-
ги Раковски – ние искаме да 
поставим акцент върху таки-
ва личности, които са много 
високо в пантеона на нашите 
велики примери от минало-
то, но някак си не достигат 
до хората. И понеже така-
ва личност е именно свети 
патриарх Евтимий – затова 

насочихме вниманието точ-
но към него. За други лич-
ности от следващите епохи 
има повече информация, го-
вори се по-често, намесват 
се и в патриотичната нишка, 
докато духовните личности 
от нашето минало някак си 
са по-забравени. Там е ли-
чността на св. цар Петър, св. 
княз Борис – това са също 
личности, които спомена-
ваме някак си мимоходом, а 
тяхното почитане също би 
могло да бъде разпростра-
нено. Ако успеем да разши-
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рим и нашите контакти, за 
да можем да организираме 
и ние някое такова събитие 
занапред – тогава предпола-
гам ще се захванем и с тези 
личности, които хем са мно-
го значими, хем имат силно 
духовно присъствие и биха 
били добър пример за хората 
от сегашното общество, хем 
някак си са забравени в об-
щественото говорене. 

- Много Ви благодаря за 
този разговор. Пожела-

вам Ви наистина да има-
те успех във всички тези 
инициативи, които са без-
спорно полезни, добри и 
надграждащи обществото 
и показващи ни фокус вър-
ху по-важните и всъщност 
вечните неща. 

С Боян Бояджиев разговаря 
Ангел Карадаков. 
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Свободният човек и
 Божията благодат

Беседа на Лимасолския митрополит Атанасий

    Братя и сестри, на всеки един от нас благодатта е даде-
на по мярката на дара Христов. Затова е и казано: “като 
се възкачи на височината, плени плен и даде дарове на чове-
ците”. А “възкачи се” що означава, ако не това, че Той е и 
слязъл по-напред в най-долните места на земята?  Слезли-
ят е Същият, Който се и възкачи по-горе от всички небе-
са, за да изпълни всичко. И Той постави едни за апостоли, 
други за пророци, други за евангелисти, други за пастири 
и учители,  за усъвършенствуване на светиите в делото 
на служението, в съзиждане на тялото Христово, докле 
всинца достигнем до единство на вярата и на познаването 
Сина Божий, до състояние на мъж съвършен, до пълната 
възраст на Христовото съвършенство. (Еф. 4:7-13). 
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     Това гласи Евангелието на съвременен език. Това е един 
много дълбок текст, деца мои, както и повечето текстове  от 
апостолските деяния и послания, особено тези на Ап. Павел. 
Понеже често се случва да се оплакваме, че по църквите не 
се чете на съвременен език, трябва да знаете, че не е доста-
тъчно да четем нещата на новогръцки. Това не е достатъчно, 
човек трябва да знае и много други неща. Особено трябва да 
се има предвид, че преводите на съвременен език по ника-
къв начин не предават значението на текста с прецизността 
на оригинала. Ще опитаме да обърнем внимание на някои 
неща от този текст. 

     Текстът започва с това: Братя и сестри, на всеки един от 
нас ни е дадена благодатта според мярката на дара Христов. 
Т.е., всеки човек, всеки един от нас, всеки получава от Бога 
благодат, но най-вече – всеки християнин (ще обясним защо 
точно християните). Да си припомним какво казваме в мо-
литвата: Христе, истинска светлина, която просвещава и ос-
вещава всеки човек, идващ в света... Христос е истинската 
светлина, която просвещава и освещава всеки човек, който 
идва на света. Т.е. на всеки човек са дадени благодат и даро-
ве. Тези неща са важни да ги имаме предвид, най-вече за да 
проумеем, че сме стойностни и драгоценни пред лицето на 
Бога. Няма значение дали сме драгоценни или стойностни 
за човека. Възможно е за някои въобще нищо да не струваме 
и даже напротив, в тяхно лице за нищо да не ставаме. Може 
и някои да ни считат за свои врагове, или пък въобще да иг-
норират нашето съществуване. Обаче пред Бог всеки човек, 
който и да е, е драгоценен поради много причини. На първо 
място, защото е образ Божий. Всеки човек е образ Божий, 
който и да е, където и да е, какъвто и да е. Той е образ Бо-
жий, което означава, че това, което е Бог по природа, човек е 
по благодат. Образ на Бога... как да го обясним по простичък 
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начин, че да го разберем? 

     Бог е създал един Свой образ. Ако опитваме да се бо-
рим и да приличаме на Господ, то, с Неговата благодат, ние 
също ще се уподобяваме на Бога. Но и не само тогава. Като 
цяло у човек съществуват елементи, наподобяващи неговия 
Бог-Отец. Следователно не съществува човек, който да не 
е образ Божий. Дори човек да не притежава нищо друго, то 
сам по себе си този факт издига човек пред Бога, но и пред 
хората, и го превръща в личност драгоцненна и изпълнена 
със стойност и достойнство. Поради тази причина никога не 
бива да смятаме себе си за безполезни или да се мислим за 
отпадъчни материали. Нека считаме себе си за нещо добро. 
Не говоря по онзи лош, болен или егоистичен начин, а по 
правилния начин. Това може да помогне особено на онези от 
нас, които страдаме от страстта на завистта. Защо се случва 
така, че да започнем да завиждаме някому? Да, ясно е, че ни 
липсва любов, че не сме съвършени и пр., но онова, което 
ни липсва е и благодарността за всичко онова, което Бог ни 
е дал. Ех бре, човече, хвани и благодари на Бога за онези 
неща, които ти е дал! Ще ми отговорите – завиждам, чувст-
вам се ощететен. Благодари за това, което Бог ти е дал! Е, 
ама какво ми е дал? Пълен съм с болести, проблеми, страс-
ти, грехове. Нищо нямам! Дори нещата да са така, както ги 
казваш, дори така да е, имаш най-великия Божий дар – това, 
че си човек! Това, че си Божий образ! Тогава можеш да се и 
уподобиш на своя Бог-Отец. Някога замислял ли си се над 
това нещо? Осъзнавал ли си, че Бог ти е дал най-великия 
си дар! Мислим си, че това идва на второ място, че е нещо 
второстепенно. Говорим за най-великия дар на Бога! Той и 
другите неща ще ти ги даде – онези, които са по-маловажни 
и вероятно по-малоценни. Започнеш ли да благодариш на 
Бога за всичко, което ти е дал, и най-вече за това, че си Не-
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гов образ и Негово чедо, постепенно ще започнеш да уважа-
ваш себе си и ще вкараш живота си в равновесие. 

      Виждате ли, деца? Много от психологическите, духов-
ните и душевни проблеми са забелязани дори от психолози-
те, които са нарекли това явление „липса на самочувствие“. 
Чували ли сте го някога? Казваме липса на самочувствие. 
Какво означава това? Това, което и чуваме, и разбираме – 
т.е., това да не оценяваме себе си. Да ви кажа си мисля, че 
живеем във времена, в които това е един от главните пробле-
ми – ниско самочувствие, ниско мнение за себе си. Защо? 
Защото човек, дори да има толкова много блага - телесни, 
материални, умствени, икономически и пр., страда от лип-
са на самочувствие и ниско мнение за себе си. Това създа-
ва проблеми; вътрешни проблеми, които в последствие се 
проявяват външно. Това се случва, понеже хората са изгу-
били най-сериозната основа, върху която може да се гради, 
а именно – образа Божий. Образът Божий – най-великото 
нещо. Да разбере и осъзнае човек напълно това, което ви 
говоря, няма да е лесно. Това не е нещо, което можем да 
разберем с нашите човешки и физически сили. Макар и да 
можем поне малко да го проумеем, колкото силите ни поз-
воляват, се изисква Божията енергия, за да разберем какво е 
Бог и какво Той е направил за нас. Ако някога сте оставали 
по манастирите с преспиване, сигурно сте видели как преди 
служба – вечернята или утренята, към около 3 часа сутринта 
(точно когато всички сме свежи свежи), удрят по дървено 
клепало. Как му се вика на това клепало – талант (на гр. 
το τάλαντο, бел. на прев.). Защо му викат така? Защото, ко-
гато се чука на него, се долавя особен ритъм (ямбически 
между другото) – то-та-лан-до, то-та-лан-до, то-та-лан-до. 
Така звучи. Какво означава това? Какво означава талантът? 
Идва от притчата за талантите, в която Христос говори как 
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на всеки човек Бог е дал по няколко таланта. По време на 
Римската империя талантите били вид парична единица. 
Христос ни разказва за някакъв богат човек, който раздал на 
всички таланти, т.е. – някакви пари, някакво имущество. На 
един десет, на друг – осем. Поради това казваме, че човек е 
талантлив, т.е. – има таланти. Откъде идва? От евангелска-
та притча. Днес го използваме за хора, които имат някакви 
преимущества, някакви дарования. Талантът (клепалото – 
бел.прев.), който чуваме в манастира, е талантът „преиму-
щество“, единственото преимущество – това, че сме образ 
Божий; хора, създадени по образ Божий и украсени с всички 
негови дарове; предназначени да се уподобим на нашия Бог-
Отец. Не съществува човек на този свят, никога не е имало, 
нито и ще има човек, който да няма своите собствени даро-
вания. И още нещо – човек е надарен и с още един дар – той 
е уникален и неповторим. Никога няма да съществува човек, 
който да е абсолютно еднакъв с този човек. Абсолютно ни-
кой. Възможно е да има някакви прилики, но никога еднак-
ви. Няма да има случай, в който същият човек да се появи 
отново на света. За щастие повече човек като мен няма да 
видите!

     И така, няма как човек да бъде повторен. Той е неповто-
рим и уникален. Заради това е и толкова драгоценен. Пора-
ди това е образ Божий и всичко в живота му има значение, 
включително личността му, времето му; всичко онова, което 
засяга съществуването му. На всеки човек Бог дава физиче-
ски дарования по време на сътворението му. Всеки притежа-
ва такива физически дарования, за които трябва да е благо-
дарен и признателен на Бога и тогава се превръща в добър 
техен „потребител“. За да ги употребяваме добре тези даро-
вания, трябва да благодарим на Бога. Да му благодарим не 
за това, че сме някакви съществени личности, с други думи 
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- по един егоистичен и егоцентричен начин, а поради това, 
че ни е дал благословията да бъдем Негови образи, да бъдем 
Негови образи и деца. Тази благодарност се превръща в зов 
и молитва, чрез които измолваме Бога да ни помогне да се 
преврънем подобни Нему. Така откриваме пълнотата и цел-
та на нашето съществуване. 

     Всичко онова, което Бог ни е дал, е за добро. Всички тези 
неща можем да използваме и с лоши цели. Имаме свободата 
и да не ги използваме изобщо, можем да ги пренебрегнем 
изцяло, но можем и за добро да ги употребим. Или едното, 
или другото. Въпреки това Апостол Павел, в гореспомена-
тия цитат, говори за нещо повече от физическите дарования, 
които всички ние притежаваме. Той говори за благодатта, 
която „на всеки един от нас е дадена“, т.е. -  на всеки един от 
нас, не на всеки. Защо? Защото това послание е изпратено 
до децата на Църквата и на тези деца се е дала една допъл-
нителна благодат: благодатта на Св. Кръщение, благодатта 
на спасението, благодатта да познават Христос; това, че са 
се облекли в Христос по време на Св. Кръщение и са по-
лучили Св. Дух посредством Тайнството Миропомазание, 
както и възможността да могат да се причастяват с Тялото 
и Кръвта Христови чрез Св. Причастие. Така всеки един от 
нас получава допълнителна благодат, която обаче се предла-
га и на целия свят. Христос не е дошъл само за някои хора 
или за някои избрани. Той е дошъл за всички ни, но за съжа-
ление не всеки Го разпознава, или поне не всеки иска тази 
благодат Божия. В крайна сметка онези, които са приели 
благодатта, на тези чеда на Църквата, се раздава благода-
тта „дадена по мярката на дара Христов“. По мярката, която 
Христос преценя и дава на всеки човек. Коя е тази мярка, 
братя и сестри? Тази мярка не това, което може би си пред-
ставяме: „Знаеш ли, на този човек, понеже много ми харесва 
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и е добър човек и умен, ще му дам 50 кг, на другия – 80; на 
третия нещо мутрата му не ми се нрави, ще му дам 10“. Ами 
ние хората така правим, нали? Идва някой човек, който не 
познаваме и, както особено ние лимасолци правим – лепва-
ме му по един етикет „тоя е луд, будала, никаквец“. И така 
не оставаме безучастни. Мярката на дара Христов не озна-
чава, че Христос гледа на лице, т.е. едни ги иска, други – не; 
на едни дава много, на други – малко… Ако беше така, то 
Христос би имал отговорността за пътя, по който сме избра-
ли да вървим, както и за нашата святост и греховност. Обаче 
ние сме тези, които сме отговорни за това. Това е мярката на 
дара Христов...

      Неговата благодат е едно море. Представете си едно без-
крайно море. Всеки може да отиде до това море и да вземе 
със себе си някакъв съд, с който да загребе колкото си по-
иска. Някой например ще дойде с кафена чашка. Ако дой-
де такъв човек, ще загребе толкова, колкото ще се побере в 
една чашка за кафе. Толкова иска. Друг – с чаена чаша, нея 
ще я запълни и дотам.  Трети ще дойде с кофа, ще получи 
колкото да запълни кофата. Някой пък ще дойде с танкер 
и ще поиска да го напълнят, та ще си тръгне с цял танкер, 
пълен с благодат. Именно така са нещата и с Бога. Бог си е 
там. Той притежава това богатство от благодат и всеки един 
от нас взима толкова, колкото поиска и толкова, за колкото 
му стигат силите – по една или по друга причина. Една от 
причините е със сигурност нашето желание. Не искаме мно-
го благодат, тъй като не знаем какво би последвало. Мънич-
ко, но достатъчно. Казали сме си – ще живеем духовно, ама 
хайде – все да пуснем по някое тото на Нова година. Както 
някои църковни младежи идват при мен и ме питат – грях ли 
е да си опитаме късмета на Нова година. Е, какво да ви кажа. 
Отговор за това нямам. Благодатта е нещо, което преизпълва 
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човек. Това е енергия, енергия от Бога, която е безкрайна, 
няма край, няма граници... Нито начало, нито край има – 
нещо невероятно! Но от теб зависи да преобразуваш тази 
енергия. Ще намериш толкова, колкото търсиш. Характерът 
ни е друг фактор, който понякога може би определя нашето 
желание, както и нашите сили. 

        Освен желанието има и много други фактори, които 
играят съществена роля. Поради това Христос ни е забра-
нил да осъждаме хората, понеже не можем да знаем какво 
се случва в сърцето на другия човек. Блаженопочившият 
старец Паисий ни даваше един пример във връзка с тези та-
ланти. Питаше ни за логиката с тези таланти. Евангелието 
разказва, че Бог е раздал различен брой таланти на всеки 
– на едни десет, на други – пет, на трети – два, на четвър-
ти – един. На всеки обаче е дал по нещо. В човешките очи 
онзи, който има 10, е по-талантлив от този, който има един. 
Не е ли така? Виждаш човек, пълен с таланти и в следва-
щия момент виждаш друг, който няма нищо – беден като 
църковна мишка! (владиката постоянно си играе с думите – 
талант като парична единица и талант като дарование, бел.
прев.). Има някакво си там талантче и опитва да оцелява. В 
човешките очи единият е умен и пр., другият – нищо. Оба-
че всеки един от тях е призван да преумножи талантите си. 
Онзи, който има десет, казваше старецът Паисий, ако ги на-
прави 19, няма да получи отлична оценка от Бога, защото 
Бог е казал – щом имаш десет, трябва да ги направиш 20. 
Ти си направил 19, значи не си идеален. Да кажем, че онзи, 
който има един, го удвои и станат два. Еми Бог ще му каже 
браво! Имал си един, направил си още един! Няма да иска 
от него 20 като на другия. Е, в човешките очи единият има 
19, другият – два. Онзи с 19 се смята за богат, онзи с двата 
се счита, да кажем, за живеещ на границата на съществува-
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нето. Старецът Паисий казваше – ако имаме светец, който 
трябва да извърши 20 чудеса, но извърши 19 (това е пример 
разбира се, светците не броят по този начин), такъв не по-
лучава отличен от Бога. Ако вземем за пример човек, който 
има дадена страст и започва със сила да кажем 10 и, вместо 
да достигне сила от 20 единици, е успял да я задържи до 19 
единици, то Бог ще го оцени с отличен или поне ще му даде 
добра оценка, тъй като, благодарение на борбата си, е успял, 
макар и с една единица, да удържи силата на страстта. Тази 
страст вероятно би била много по-силна, ако този човек не 
се беше борил да я удържи. Намалил е нейната сила с една 
единица. Онзи, който е направил два таланта, в човешките 
очи е беден, но за Бог той е много по-ценен от онзи, който 
има 19. Поради това Бог е казал „не съдете по външност“ 
(Йоан 7:24). Т.е. не осъждайте човек външно; по начина, по 
който изглежда. Като цяло Бог ни е забранил да осъждаме 
когото и да било. Няма как да знаеш какво се случва в сърце-
то на другия човек и какви са всички обстоятелства и факто-
ри в неговия живот - как е израснал, как възприема нещата 
и пр. Има един много хубав пример. В Патерика има една 
много хубава история, в която се разказва за Авва Пимен – 
един велик светилник на пустинята. Имал е девет братя ако 
не се лъжа. И деветимата заедно станали подвижници в пус-
тинята. Най-малкият от тях обаче, деветият, бил, да кажем, 
малко досаден. Постоянно създавал проблеми и притесня-
вал останалите осем. Опитали се да му помогнат със съве-
ти, епитимии, увещания, с какво ли, но нищо не помагало. 
Веднъж същият създал голям проблем и осемте се запитали 
какво да правят. Не млъква и създава проблеми! Казали си – 
да си тръгнем. Няма да го гоним от тук, ние ще си тръгнем! 
Така си мислели светиите – няма ние, осемте, да го гоним 
него – деветия, ние сме повече. Ще си тръгнем ние, той ще 
остане тук; ще си тръгнем тайно, без той да знае и ще оти-
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дем някъде другаде. Тамън рекли да тръгват и най-малкият 
брат ги видял, та ги попитал – накъде така? Ами, тръгваме 
си, не ни оставяш на мира, създаваш проблеми. О, много 
добре, хайде, да тръгваме! Хайде да тръгнем да потърсим 
спокойствие. Събрал Авва Пимен останалите братя и им ка-
зал – връщаме се обратно, братя, защото се вижда, че този 
брат не разбира това, което прави. Не го е проумявал. Пред-
ставяте ли си – казват му, че не спира да създава проблеми, 
нарушава мира и че си тръгват заради това, и той – хайде, да 
тръгваме! Каква прекрасна мисъл! Хич не си е давал сметка 
в каква трудност ги е вкарал, а и тук говорим за хора с неве-
роятно търпение! Не като нас, които веднага биха се отказа-
ли. Става дума за хора със страшно висок праг на търпение. 
Заради това, братя и сестри, друга е мярката и критериите 
на Христос. И съдът Му е различен. Заради това ние ни-
кога не бива да си позволяваме да даваме определения за 
някого. Да определим някого означава да го осъдим. Опре-
делям го и го осъждам – казваме, че той е еди-какъв си и 
толкова. Сега, вижте, способността да преценяш като цяло 
е една доста обширна тема на разговор . Нима не бива да 
преценяваме нещата? Нима преценката не е част от нашата 
логика, бидейки логически създания? Няма как да не можем 
да преценяваме нещата, трябва да го умеем това. Ако някой 
сега дойде и ми каже – направи еди-какво си, ами трябва да 
преценя дали това нещо е добро. Преценявам, че даденото 
нещо няма да е добро и решавам, че няма да го правя, т.е. 
имаме нужда от разсъдък. Или пък някой ще ми каже – хай-
де да отидем еди-къде си. Аз обаче отсъждам, че това място 
не е добро - ако отида там, има шанс да ми се навреди, сле-
дователно няма да го правя. Отново преценявам. Или пък 
да кажем имам двама приятели и ще си кажа, виж, аз съм 
човек слаб и поради слабостта ми, ще е вредно за мен да 
започна да излизам с тях, защото ще започна да върша лоши 
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неща, ще бъда погубен, ще ми се навреди – разсъждавам. 
Този тип преценка е логичен, необходим е, правилен е, по-
лезен е. Този разсъдък трябва да го имаме. Имайки предвид, 
че живеем в света, Бог ни е дал логично мислене, за да раз-
съждаваме. Ако не разсъждавахме, как щяхме да можем да 
решим кое е добро за нас. Как щяхме да разграничим добро-
то от злото? Трябва да можем да определяме кое е добро и 
кое – зло. Избираме доброто и продължаваме. Да осъждаме 
обаче не бива. Да осъждаме човека, постоянно да му лепим 
етикети, да го отхвърляме и захвърляме – това не бива да 
правим, тъй като няма как да познаваме неговата душа и 
какво има в сърцето му. Убеден съм, деца, че всички вие, 
всички ние имаме горчивия опит, в който – дори при вида на 
даден човек, сме си изграждали някакъв образ, който обаче 
в последствие се е оказвал неправилен. Поради това трябва 
да сме много внимателни дори в разсъдъка си. Нека не вина-
ги му имаме доверие. Дори да се основаваме върху логични 
разсъждения, нека винаги там стои по една питанка. Нека 
си казваме – добре, доколкото видях, чух и разбрах, това е 
моето впечатление и гледна точка, но е възможно да греша. 
Човек е едно голямо тайнство – днес е ангел, утре – демон. 
Днес е демон, след един час може да стане ангел. Човек има 
такава свобода, че днес ходи като ангел, но утре се превръ-
ща в демон. Движим се свободно, тъй като Бог ни е дал въз-
можността да се молим, което може да ни промени за части 
от секундата. Вижте например разбойниците на кръста. Раз-
бойниците на кръста, макар и да били престъпници в пъл-
ния смисъл на думата в онези времена – убийци, крадци, 
лъжци; всичко онова, което определя светският закон. Били 
са разпнати, защото са били злодейци, така пише в Еванге-
лието. И двамата са били злодейци, вършели са злодеяния и 
според човешкото правосъдие на онази епоха, били осъдени 
на кръста. Но след известно време единият от тях се проме-
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нил и заедно с Христос се озовал в Царството Божие. И то 
не само това – станал е първият! Т.е. как може да е възмож-
но да прецениш и осъдиш някого, когото Христос пределно 
ясно е решил да вземе със себе си само чрез едно движение 
на покаяние. Другият злодеец е направил обратното – про-
клинал го е и се казва, че това е избрал. Ами митарят – и той 
бил грешник, крадец, зъл, жесток, всичко това. Обаче оти-
шъл в храма, за да се моли, сърцето му се съкрушило, зап-
лакал пред Бога и казал, помилуй ме грешника! Веднага Бог 
го приел и изтрил целия дълъг списък с грехове и неспра-
ведливости, които е извършвал. Другият бил добър – добър, 
справедлив, религиозен, щедър човек... Всичко онова, кое-
то може да съставлява образа на един праведник. И все пак 
Бог го е отхвърлил, тъй като Бог преценя по един начин, 
човек – по друг. В очите на хората фарисеят бил един мно-
го добър господин, който си имал своите достойнства; бил 
един добър човек. Другият човек бил лош, в човешките очи 
бил никой. Много е било възможно и никой да не е искал да 
разговаря с него, тъй като по това време с митарите никой 
не е искал да има контакт, понеже били жестоки и склонни 
към насилие. Въпреки това единият е успял да достигне до 
обожване, докато другият – не. И така човек има огромна 
свобода, която може да окаже влияние на всичко това. 

      Можем да кажем, че с една простичка мисъл, с която се 
отъждествяваме в сърцето ни, можем да се въздигнем. Не 
говорим за някакви си помисли, които просто преминават 
през съзнанието ни и накрая от такива си устройваме бардак 
в мозъка. Може да стане и обратното – с един такъв помисъл 
можем и да паднем и да се погубим. Поради това никога не 
бива да предначертаваме съдбата на човек и да отсъждаме – 
този, с тези си качества, ще се погуби. Не знаеш какво може 
да стане. Може сред цялата тази пагуба да се случи някакво 
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велико добро. В САЩ ще бъде издадена една книга, мисля 
си, че скоро и в Кипър макар и малко по-късно, на гръц-
ки. Със сигурност ще я има на английски в Америка. Това е 
книга, написана от човек, осъден на смърт . Напредничавата 
Америка все още осъжда на смърт своите граждани! Този 
човек живее в такава държава, която има смъртно наказание. 
Мисля си, че на около 26 години е бил заловен и приблизи-
телно 30 години стои в затвора и всеки час, всеки ден очаква 
да бъде екзекутиран. Понеже обаче е пуснал много жалби, 
все още това не се случва. Заключен е в един безчовечен 
затвор. Толкова е ужасен, че не можете да си го представите. 
Аз бях го посещавал в Америка. Трябваше да взема разре-
шение от гувернатора на Щата. Както и да е. Това е една 
история, в която този човек описва живота си и в момента 
се печата. Това е една страшна история. Ако излезе на гръц-
ки и решите да я прочетете, ще видите историята на човек, 
който е израснал в дом, основан върху всички принципи, 
които можем да наречем основополагащи за онези хора там, 
включително и християнски. В последствие този човек за-
връзва лоши приятелства и губи контрол, след което започва 
да върши всичко, което може да си представите. Наркотици, 
търговия с дрога, организирана престъпност... Абсолютно 
всичко, с изключение на онова, за което е бил осъден. Всич-
ко останало – да. Но онова, за което е бил заловен и осъден 
на смъртна присъда, т.е. – изнасилването и убийството на 
едно тринадесетгодишно момиче, не го е извършил. Просто 
се е намирал близо до това място, дори не е пердполагал 
какво ще се случи на това момиче. Но е бил толкова извес-
тен престъпник, че веднага е бил заловен и никой тогава и 
днес не се съмнява, че той е престъпникът, извършил това 
ужасно престъпление, и бил осъден на смърт. В затвора този 
човек извършва и други неща, няма да ви разправям. Обаче 
сред целия този океан от изпитания, страсти, престъпления 
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и пр., започва да открива Бога у себе си, открива Господ. И 
така, казано накратко, в един момент ми изпраща писмо от 
онзи затвор. И аз, да ви кажа истината, изхвърлих писмото. 
Чудех се къде ме е намерил този сега чак от другия край на 
света... Пък и с моя английски език трябваше да го давам за 
превод, после трябваше и моя отговор да го превеждат. И си 
казах защо ми е да се занимавам. Пък и щеше да е писмо, 
което щеше да се чете от всички, все пак е в затвор. Изхър-
лих го аз вечерта, на сутринта го извадих от кошчето и пак 
се почна. Да отговоря ли, да не отговарям ли. И аз започнах 
да се боря с помислите си. Казвам си после – хайде, хвани 
му отговори на човека, написал ти е писмо, постарал се е да 
те намери. Това беше преди много години, още бях в мана-
стира Махера. Реших да му отговоря и, за да не мисли, че го 
пренебрегвам, пратих му едно малко писъмце и една книга. 
Няма какво толкова да ви разказвам за това писмо и книга, 
ще кажа само, че човекът започна да се интересува все по-
вече и повече от Бога и накрая прие Кръщение. Сега е един 
добър и щастлив човек. Никой не знае, но всеки един мо-
мент може да бъде екзекутиран. Поради това реши да опише 
целия си живот. Една прекрасна книга е това, защото човек 
може да види какви безкрайни и невиждани възможности 
осигурява свободата на човек. И как човек взима решения, 
което ни помага да проумеем защо не бива да осъждаме ни-
кого. Поради това Евангелието с пълно право изисква от нас 
да не осъждаме ближния, защото кои сме ние, за да го пра-
вим? Нямаме право да осъждаме. Не сме ние, които трябва 
да го правим, но въпреки това го вършим! Обаче какво се 
случва, често оставаме изненадваме, дори от себе си! Това 
означава, че дори себе си нямаме право да осъждаме! Няма 
как да знаеш. Например, решаваме, че няма да се изповяд-
ваме, защото сме щели пак да извършим същия грях. Абе, 
човече, недей да говориш така! Откъде знаеш, че ще го на-
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правиш? Казваш ми – еми, знам си, в момента, в който пре-
крача прага на изповедалнята, ще го направя! Мога да ти 
кажа и даже как! Имаше един, който ме смяташе за пророк. 
Идва и ми казва – ех, отче, ами ти, понеже имаш благодат от 
Бога, знаеш, че в момента, в който изляза от тук, ще извърша 
всичко онова, което ти казах! Аз, в цялата си сериозност, си 
казах – мислиш че съм пророк, ще го играя пророк тогава. И 
така, казвам му – А кой ти каза, че ще излезеш от тази стая? 
Той пребледня. Аз успях да се сдържа да не се разсмивам. 
Ето ти един пророк като искаш пророк! Кой ги решава тези 
неща? Знаете ли, веднъж тук, към 7 часа сутринта, в църква-
та дойде един младеж да се изповяда. Майка му го беше до-
вела с триста зора. Дойде нервен, стресиран, ужасен. Казва 
ми: майка ми ме принуди, как може в тоя час, рано сутрин е, 
студент съм, който в момента следва в Америка. Казвам му 
– ела, чедо, поседни, посмяхме си, поговорихме си, успяхме 
да го склоним да се изповяда. В момента, в който коленичи 
и започнах да му чета разрешителната молитва, стана земе-
тресение. Вуууу, цялата земя се разстресе! Аз точно в този 
момент четях молитвата и той взе че си помисли, че земе-
тресението се случва заради неговите грехове! Не знаеше 
къде се намира. Заради греховете ли ми се случи това? Зе-
метресение! Беше си страшно земетресение, имаше и щети. 
И така, човек, когато си мисли, че е център на света, усеща 
така нещата. Но поради това не бива да осъждаме предвари-
тено дори себе си. Не знаем нито дали ще излезем от стаята, 
нито дали ще извършим греховете пак. Поради това кое мо-
жем да кажем, че е в наши ръце? Миналото вече е минало, 
бъдещето не познаваме, тогава остава настоящето! Уреди 
душата си сега. За утре не знаеш, нито пък за след това. Виж 
какво вършиш сега. Затова се казва и в Евангелието: „Ето 
сега благоприятно време, ето сега ден на спасение!“ (2 Кор. 
6:2). Сега е благоприятното време, сега е денят на спасение. 
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За утре няма как да знаем. Възможно е разположението ни, 
душата ни, свободата ни, волята ни – всичко може да се про-
мени за части от мига и целият ни живот да се обърне на 180 
градуса. Поради това нека дори себе си предварително да не 
осъждаме. Нека живеем с мисълта за свобода и благодатта, 
дадена ни от Бога, но и да внимаваме, тъй като тази свобода 
може да се превърне в заплаха, която може да ни погуби. 

Превод: Асен Андонов
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Молитвата

     Да се молиш Богу, това означава разумно да живееш. 
Живот без молитва е растително състояние. В него липсва 
одухотворения възторг на вътрешния човек, който на могъ-
щи криле от вяра, надежда и любов се издига в надзведните 
сфери, прониква в небесата и там долавя величието и кра-
сотата на вечното царство, за което жадува и тъгува душата. 
      Какво нещо е молитвата? - Молитвата е разговор на 
душата с Бога: творението се изповядва на своя Творец, 
изразява Му скърбите и радостите, нуждите и надежди-
те си и Му поверява съдбата си. Молитвата е стълбата, през 
която душата се възкачва към небето, към своя пърообраз 
и в Божествената благост и сила търси и намира желания 
покой. Молитвата е най-могъщественият порив на душата, 
който я освобождава от веригите на суетното и тленното, 
дава смисъл и съвършенство, внася в живота й образи на 
възвишени и святи настроения и я прави годна да предвкус-
ва пълнотата на любовта на бъдещето блаженно царство, в 
което вярващите вечно ще пребивават в единение с Бога. 
Молитвата е диханието и живота на душата през време на 
съюза й с тялото и в проявата й на земята. Тя е връзката меж-
ду Бога и човека, небето и земята, времето и вечността. Мо-
литвата е богатството, силата и красотата на човешкия дух. 
Тя е единственното доказателство за живата вяра, крепката 
надежда и всемогъщата любов на душата, която е възприела 
кръщението в името на Отца и Сина и Светия Дух и задъл-
жението да пребивава в единомислие с Христовата Църква, 
в деятелно усвояване нейните благодатни дарове за духовен 
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живот. Молитвата е съзерцателният взор на душата, с който 
вижда сиянието и славата на тържествуващата Църква, от 
дето вярата черпи мощ и сила за свято изпълнение на Бо-
жествената воля на земята. Наистина само чрез молитвата 
нашата душа общува с Небесното войнство и с лика на све-
тиите, за да има тяхното ходатайство и застъпничество пред 
Бога. Молитвата е пътят, който ни въвежда в благодатно 
единение с всесилната и всеспасителна Божия любов, чрез 
която всяка вярваща душа бива осиновена от Бога за вечно 
наследие в Царството Му, което няма да има край. 
    Нуждата от молитва е очевидна. Тя е за душата това, кое-
то е въздухът за тялото. Вярата е действителна тогава, ко-
гато тъгата и радостта, копнението на душата е облечено в 
молитвени вопли и възторзи. Молитвата е сърцето на вя-
рата. Заглъхне ли сърцето, умира вярата... Както за расти-
телното царство са нужни майската роса и слънчевият лъч, 
тъй и за вярата са потребни утринната и вечерната молитва 
и духовното мълчание на всекидневното Богомислие. Мо-
литвата е благодатна струя, която омива греховете, възражда 
и укрепява добродетелите; струя, която мъртвият в безза-
конията очиства и го прави жив в доброто, а живият в до-
брото става безсмъртен в благодатта на вярата. Молитвата 
е най-чудодейната сила, с която Бог е надарил човешката 
душа. През нея тя говори със своя Създател и Промислител. 
Който се моли, рано или късно ще изпита благословението 
на Неговия Отец, Комуто всичко е възможно и от Когото ни 
идват всички съвършени дарове, стига само да знаем и да 
умеем, как да Му се молим, защото от горещината на на-
шата молитва, от силата на нейната вяра и от твърдостта на 
надеждата й много зависи да бъде тя угодна и приета Богу. 
Вземете в пример Авел и Каин. Авеловата молитва бе уг-
одна Богу, защото извираше от сърцето и пламенно се въз-
насяше към небето. Каиновата молитва не се прие от Бога, 
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защото, като чужда на сърцето, беше студена и не можа да 
се издигне към небето...
    Бог иска сърдечна, пламенна, възторжена, вдъхновена мо-
литва, в която да участва и живее цялото същество. Формал-
ната молитва, буквоядието, обрядността са противни Богу, 
защото в тях сърцето не взима участие, то стои далече. А 
Бог, Който от любов ни създаде, иска най-милото на човека: 
сърцето, което Му се посвещава в огнените сълзи и радости 
на молещата се душа. 
    Спор не е имало и няма да има върху факта, че молит-
вата съпровожда всички етапи на човешкия живот. На нея 
принадлежи първата стъпка и последният поглед на всеки 
човек и народ, на всяка епоха и култура. Тя е родила по-
езията, философията и езкуството. Величавите химни, ху-
дожествените картини, философските етически системи са 
нейните галени чеда. Първата песен на сърцето и първият 
замах на строителната мисъл са дело на молитвения възторг 
за жертвеник и храм на Вселюбящия Бог. Алфата на пробу-
деното съзнание и омегата на творческия гений изхождат и 
се връщат от молитвата, която е връстник на душата. В ней-
ните страници е отпечатан образът на чистия, съвършения, 
духовния човек; образ, който обладава идейни и вечни стре-
межи за връщане в лоното на благодатта, мира и любовта, в 
лоното на Бога. 
    И тъй, молитвата е от съществена потреба, най-важното 
дело на душата. Две мнения няма, че тя е нужна за всеки 
човек и за всяко време. Въпрос не е ставал и няма да става 
трябва ли да се молим. Веднъж чувствайки себе си за разум-
но-нравствени същества, молитвата се появява необподимо 
нужна за нашето вътрешно битие. Без нея не е възможен 
разумният и нравствен живот, не е мислим прогресът и не 
е достъпен мирът на идеите. Молитвата, като връстник на 
вековете, е непоклатната основа на вярата, която надниква в 

Духовен живот



48

Светодавец брой 01/2023

тайните закони, цели и задачи... Ние трябва да се молим на 
Небесния ни Отец, така както детето се моли на своите зем-
ни родители. Много е сходно отношението между тия две 
настроения: религиозното към Бога и синовното към роди-
телите, защото не е ли Бог идеалното към родителския ав-
торитет, като наш Творец, Промислител и Спасител, в Кого-
то и родителите ни имат своята първа и последна причина?  
Ето защо нашата молитва трябва да има безграничното дет-
ско доверие и да диша с прямотата, чистотата, искреността, 
горещината и простотата на любящото сърце, което изнася 
своите тъги и радости, както ги чувства и преживява, и ги 
изнася с твърдото упование, че щом ги повери Богу, то ще 
получи облекчение и помощ. 
    Ние трябва да се молим с вяра и любов, така както на зе-
мята се молим на родители и близки...
    Трябва всеки човек, който претендира да знае, че до като 
незаприличаме в сърцето си на децата, няма да влезем в 
Царството Небесно, но дотогава и молитвата ни ще бъде 
суха и безплодна. Очевидно е, че молитвата ни може да бъде 
угодна Богу само тогава, когато е пълна с оня духовен мир 
на любовта и вярата, с които детето надежно се хвърля в 
обятията на тия, които са го родили. А над тия, които са ни 
родили стои Небесният Отец, Творецът и Промислителят на 
всичко видимо и невидимо...

Автор: Български екзарх Стефан
Из списание „Народен страж“, 1923 г. 

Материалът се публикува със съкращения. 
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Как стихотворенията “Не се 
гаси, туй що не гасне” и “Кирил 
и Методий” се оглеждат едно в 

друго и във времето

Сравнителен анализ на стихотворенията от
 Иван Вазов и Стоян Михайловски

Елена
ДЮЛГЕРОВА

Използването на сравни-
телния метод за откри-

ване на нови смисли в ли-
тературата е вече утвърдена 
постановка от българската 
наука. Родното литературозна-
ние разглежда национална-
та литература както с оглед 
на множеството й конкретни 

вътрешно-литературни връзки, така и с оглед на цялостно-
то й битие. Сравнителният подход показва комуникативни-
те способности на дадена литература и може да доведе до 
по-пълното й себепознаване. Така можем по-прецизно да 
очертаем мястото на един текст сред многото текстове, на 
един автор сред другите; по този начин обликът на лите-
ратурата се видоизменя, губи своята статичност и постига 
полисемантичност. И както Никола Георгиев пише в може 
би най-“междутекстовата” си студия “Името на розата и на 

Българска литература



51

Светодавец брой 01/2023

тютюна”: “Българската литература предразполага, не, бук-
вално плаче за майстора си да бъде прочетена с междутек-
стова нагласа”.
 
Като основен подход при успоредното разглеждане на ем-
блематичните стихотворения ще използваме открояването 
на някои от техните диалогизиращи страни, полагането на 
техния смислов потенциал в плоскостта на възрожденско-
то и модернистично четене.
 
За да оразличим отделните авторови проявления ще трябва 
да обърнем внимание на отделните творчески концепции.
 
На пръв поглед Вазов и Михайловски сякаш са носители 
на две антиномни разбирания за литературата. Най-общо 
можем да наречем Вазовата литература – литература, коя-
то формира национално самосъзнание, а художественото 
слово на Михайловски - литература, която формира лите-
ратурно самосъзнание; литература за всички и литература 
за “посветени”.
 
И все пак зад тези обобщителни постановки стоят раз-
нородни по своята същност текстове. Инерцията като че 
извежда на преден план само един от хилядите нюанси в 
творчеството на класиците. И ако в последните десетилетия 
клишето за сатирика-баснописец е напът да бъде разбито, 
то Родното у Вазов засенчва почти изцяло множество рав-
ноправни тематични ядра в текстовете му. Защото въпреки 
често пъти точното географско и историческо полагане на 
героите, това което Вазов ни показва е човешката природа. 
Ненко (“Тъмен герой”) не постъпва като един добър бълга-
рин, когато си мисли “Как да дигна ръка въз човек невинен 
и да бера грях” и жертва работата си, заради идеалите си, а 

Българска литература



Не се гаси туй, що не гасне

За нас е радост, слънце златно
в навъсен ден когато бляска,
но лучът му грей по-приятно
през някоя тъмнична рязка.

Една звездица - и тя тоже
моряка води сред морето,
едничка искра нявга може
пожар да дигне до небето.

Огънят, в който Хус изчезна,
огря вселената по-ясно,
в нощ мрачна, бурна и 

беззвездна
светкавицата грей ужасно.

Тирани, всуе се морите!
Не се гаси туй, що не гасне!

Лучата, що я днес гасите,
тя на вулкан ще да порасне.

Тук всичко мре, изтлява, гние
и тез, що бдят, и тез, що падат,

престоли, царщини и вие
и червите, що вас изядат.

Едната светлина е вячна -
една във хаоса грамадни!
Със нея тоя свят се начна,
със нея няма да пропадне.

Във мрачен гроб фърлете нея -
тя повеч блясък ще се пръсне,

убийте я във Прометея -
тя във Волтера ще възкръсне.

И ако слънцето изчезне
от тия небеса приветни,

то някой в ада ще да влезне,
главня да вземе, да ни светне!

Януари 1883

като всеки човек, възпитан в хрис-
тиянските добродетели.
 
Така и при “едната българка” бъл-
гарското е по-скоро външен белег, 
тя се води от християнския девиз: 
“Любите друг друга” и дори бива 
наградена за това – внукът й ожи-
вява. А що се отнася до лириката 
на Вазов, която като че е запазе-
на територия за “родното”, то тук 
виждаме и душевни терзания на 
лирическия говорител (“Два анге-
ла има у мене”, “Мечта, веч оста-
ви ме”, “Песни през май”), и есте-
тически търсения – “Красотата”, 
“Две очи” (а и стихотворенията, в 
които природата е обект на есте-
тическо описание-преживяване), 
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и утилитарни призиви (“Напред!”, “Да работим!”). Подоб-
но отбелязване има за цел да покаже, че творчеството на 
Вазов притежава художественост, която може да бъде раз-
четена от всички хора (не само българи). Още в началото 
на XX век тази функция на Вазовите стихове е била забеля-
зана от Владимир Василев, който ще нарече Вазов “лирика, 
който заробва завинаги ч о в е ш к о т о сърце” (разредката 
моя – Е.Д.).
 
Едва ли можем всичко да подчиним на общи дидактически 
внушения. Защото и самият Вазов казва пред Иван Шиш-
манов: “Можеш да бъдеш уверен, че и аз ценя, като худо-
жествени прозведения (курсивът мой – Е.Д.), повече своите 
стихотворения с общочовешки мотиви, но националисти-
ческите бяха по-полезни за времето си.” И именно такова 
“по-ценно” произведение е “Не се гаси туй, що не гасне”. 
Разбира се целта на тези позовавания не е да се абсолюти-
зират едни или други черти на Вазовото творчество, а точ-
но обратното – да се илюстрира многоаспектността му.
 
Подобна многопосочност откриваме, дори в по-голяма сте-
пен, и в творчеството на Михайловски.

Поет, чиито произведения могат да бъдат проследени в 
три основни направлени(по разделението на Димитър Ми-
хайлов – Михайловски въплъщава три образа – философ, 
сатирик и религиозен творец). Какъвто и облик да избере 
Михайловски, той разглежда всеки проблем в неговия екз-
истенциален план. Самият Михайловски, във встъпление-
то към „Съчинения“ т. I /1918г./, изразява убеждението си, 
че човечеството трябва да изгради „сградата на духовната 
просвета и обнова“ и както ще пише и в по-късните си про-
изведения – не бива да очакваме от живота щастие, а да 
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Кирил и Методий

Български всеучилищен химн

“Върви, народе възродени,
    към светла бъднина върви,

с книжовността, таз сила нова,
    съдбините си ти поднови!

 
Върви към мощната Просвета!
    В световните борби върви,

от длъжност неизменно воден -
    и Бог ще те благослови!

 
Напред! Науката е слънце,
    което във душите грей!

Напред! Народността не пада
    там, дето знаньето живей!

 
Безвестен беше ти, безславен!...

    О, влез в Историята веч,
духовно покори страните,

    които завладя със меч!...”
 

Тъй солунските двама братя
    насърчаваха дедите ни...

О, минало незабравимо,
    о, пресвещени старини!

 
България остана вярна

    на достославний тоз завет -
в тържествуванье и в страданье

    извърши подвизи безчет...
 

Да, родината ни години
    пресветли преживя, в беда

неописуема изпадна,
    но върши дългът се всегда!

 
Бе време, писмеността наша

    кога обходи целий мир;

знаем, че „животът е повседневна 
борба“.
 
Но поколението на Вазов и Ми-
хайловски (а и едно поколение 
след тях) не може (дори и да иска, 
както е случаят с кръга “Мисъл”) 
да скъса с възрожденските тради-
ции, но не може и да не използва 
модернистичните стилистични 
похвати (изключение прави на-
родничеството).
 
И така, когато отчетем тази раз-
нопосочност няма да звучи нело-
гично, че точно Вазов разглежда 



за все световната просвета
    тя бе неизчерпаем вир;

 
бе и тъжовно робско време...
    Тогаз Балканский храбър 

син
навеждаше лице под гнета

    на отоманский властелин...
 

Но винаги духът народен;
    подпорка търсеше у вас,

о, мъдреци!... През десет века
    все жив остана ваший глас!

 
О, вий, които цяло племе

    извлякохте из мъртвина,
народен гений възкресихте -
    заспал в глубока тъмнина;

 
подвижници за права вярна,
    сеятели на правда, мир,
апостоли високославни,

    звезди върху Славянски 
мир,

 
бъдете преблагословени,

    о вий, Методий и Кирил,
отци на българското знанье,

    творци на наший говор 
мил!

 
Нека името ви да живее

    във всенародната любов,
речта ви мощна нек се помни

    в Славянството во век 
веков!

 

Русе, 1892, априлий 15
[сп. “Мисъл”, 1892, кн. IX-X]

проблема за познанието абстракт-
но-философски, а Михайловски – 
конкретно-поучително.
 
В общия контекст на творчество-
то им обаче конкретните произве-
дения са по-скоро изключения от 
типичния авторов почерк. Позна-
нието като философска категория 
е тема на едни от най-значимите 
произведения на Михайловски 
(“Euthanasia”, “Поема на злото”, 
“Напред!”, “Световната книга”, 
„Век иде нов...“ etc.); то търпи зна-
чително преосмисляне в по-къс-
ните текстове на поета от т.нар. 
религиозен период (в циклите: 
“Бог”, “Възход”, “Живи идеи”, 
“В светлите висини на истината”, 
etc.), но винаги бива разглеждано 
като абстрактна категория (дори и 
в поемите „Поп Богомил“ и „Боян 
Магесникът“). У Вазов напротив 
познанието основно е сведено до 
“словото” и “речта”; и това е една 
от най-емблематичните думи в ли-
риката му („Обичам те, българска 
реч,...“, „Думата си цяла лейше в 
едно слово,“, „И ту с перо остро, 
ту с гореща реч“, „И слово свобод-
но и надеждна реч“, „речта „сво-
бода“).
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Но ето че и двамата отстъпват от шаблона. И с този си акт 
оставят две произведения, които се помнят и заживяват 
свой собствен живот (живеят на границата между лите-
ратурния и гражданския контекст). Като доказателство за 
„абстрактността“ и „конкретността“ на произведенията 
може да послужи възприемането на тези текстове. По-аб-
страктният от двата текста е останал в съзнанието ни само 
с афористичното си заглавие (“Не се гаси туй, що не гасне”) 
и то често се използва и за озаглавяване на други смисли, 
а “конкретното” произведение стои в съзнанието ни като 
“Върви, народе възродени,...”, както “Жив е той, жив е!...”, 
а заглавията възстановяваме по дедукция.
 
И двата текста, на Михайловски и Вазов, спазват класи-
ческото триделение – теза, антитеза, синтез, макар и с из-
разните средства на една по-свободна стилистика. При Ва-
зов първите три строфи ни въвеждат в авторовата идея за 
всепроникващата сила на знанието, дори и в най-тежките 
за него моменти: “в нощ мрачна, бурна и беззвездна / свет-
кавицата грей ужасно.”, у Вазов едната личност, едничка-
та искра е, която може да обърне света, това е показано 
и с граматически средства: “лучът”, “една звездица”, “ед-
ничка искра”, “пожар”, “огън”, “Хус”, “светкавицата“[1]. 
Така Вазов изразява един чисто романтичен мироглед. При 
Михайловски първата обособена част е обръщението на 
Кирил и Методий към дедите ни, където акцентът е вър-
ху един, можем да кажем, вазовски девиз: ”Народността 
не пада / там дето знаньето живей!” И при двамата авто-
ри можем да наречем първата и последната част огледални 
(смислово и графически) с еднакъв заряд и известна града-
ция в последната част. Втората част обаче у Михайловски 
е по-скоро лирическо отстъпление, а у Вазов - лирическо 
настъпление. Срещу сравнително протяжното описание на 
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историята – пет плюс една строфи (тази шеста строфа е със 
смесен характер, от една страна обобщава описаните де-
сет века, а от друга е преход към обръщението към Кирил 
и Методий) срещу четири за “въведение” и четири за “за-
ключение” при Вазов имаме само две строфи срещу три в 
другите части. За цялото Вазово стихотворение е характер-
на засилена глаголна употреба. В първите две части Вазов 
използва сегашно време, с което се заражда убеждението, 
че както светлината е вечна, така и проблемът с нейното 
затъмнение ще е вечен. Това лирическо настъпление, тази 
ескалация на заклеймяването на онези, които искат да из-
гасят лучата на познанието е постигната във втората част 
с повторителните форми на глаголите в сегашно време и 
с директно обръщение към тираните. Актуалността е под-
силена от съществителните “тук” и днес”. Сегашността, 
продължителността и асоциативното изчерпателно избро-
яване: “тук всичко мре, изтлява, гние, / и тез що бдят, и тез, 
що падат, / престоли, царщини и вие / и червите, що вас 
изядат.“ създават усещането за едновременна обреченост 
и устойчивост на “тъмнината” (мре, но не умира; гние, но 
не изгнива са подсказаните смисли). Тази устойчивост е 
подчертана и със заключителната част, в която се възлага 
на бъдещето да възкреси светлината (няма да пропадне, ще 
да пръсне, ще възкръсне, ще да влезне... да ни светне!).
 
Така втората част се явява композиционният център – теза-
та на произведението. Обратно, при Михайловски, първата 
и третата част образуват смисловото ядро – от една страна, 
посланието на Кирил и Методий към народа: “Върви, на-
роде възродени, / към светла бъднина върви, ...” и от друга 
посланието на народа към апостолите: “бъдете преблаго-
словени, / о вий, Методий и Кирил”, а във втората част ще 
намерим обосновка на подтика на първоучителите към зна-
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ние и причината да им бъдем признателни. Там разказното 
време е минало – целта е да се излезе от призивността и да 
се покаже значимостта на създаването на писмеността ни. 
Избраното строфично триделение е стилистичен похват, 
при който чрез противопоставянето на отделни нюанси от 
общия смисъл се заражда един вътрешен диалог и така се 
оформя цялостният облик на творбата.
 
Въпреки множеството видими различия (дори и на ритмич-
но ниво), имаме основания да приемем “Кирил и Методий” 
като своебразно продължение на “Не се гаси туй, що не 
гасне”. Вазовото произведение завършва с утвърждаването 
на силата на човешкия ум: “и ако слънцето изчезне / от тия 
небеса приветни, / то някой (к.м. – Е.Д.) в ада ще да влезне 
/ главня да вземе, да ни светне!” Като че убедеността на 
автора, че светлината е вечна идва от историята: “убийте 
я във Прометея - / тя във Волтера ще възкръсне.”, така и 
Михайловски с “Кирил и Методий” показва този българ-
ски “някой”, който носи светлината: “О, вий, които цяло 
племе / извлякохте из мъртвина, / народен гений възкръси-
хте - / заспал в глубока тъмнина;”. И като че първоучите-
лите са това неугасващо познание, което Вазов назовава с 
просвещенския му синоним “светлина”[2]: “ ... През десет 
века / все жив остана ваший глас!”. В подобна зависимост 
- постулат/илюстрация се намират и стиховете: “Не се гаси 
туй, що не гасне” – “бе и тъжовно робско време...//... но 
винаги духът народен подпорка търсеше у вас, ...”.
 
В тази посока е и финалът на “Кирил и Методий”: “Нек 
името ви да живее / във всенародната любов, / речта ви 
мощна нек се помни / в Славянството во век веков!” е отно-
во “доказателственият материал” на сентенцията “Едната 
светлина е вячна - ”. В плана на това сравнение двете про-
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изведения се съотнасят едно към друго като Вазовият текст 
играе ролята на идея, а Михайловският - на илюстрация. 
Вазовата концепция за вечността на познанието е илюс-
трирана чрез Михайловския текст. Както идеята на Вазов 
в рамките на неговото произведение е повторена няколко 
пъти чрез контекстуални синоними (Не се гаси туй, що не 
гасне – Във мрачен гроб хвърлете нея - / тя повеч блясък ще 
да пръсне, лучата що я днес гасите, / тя на вулкан ще да по-
расне, etc.), така и “илюстрацията” има много лица. Цялото 
това позоваване освен че показва предпочетените от автора 
изразни средства, може да бъде и безспорно доказателство 
за принадлежността на произведенията към една тема.
 
Интересното на този анализ е, че откроява произведе-
ния, които според инерцията трябва да са писани от 
другия автор. Тук Михайловски използва думи като 
„говор“, „реч“, а Вазов говори за смъртта и живота и 
предполага какво би станало „ако слънцето изчезне“. 

Разглеждани в тази посока, не е случайно, че авторите из-
ползват и откритата цитатност в текстовете си. Насловът 
на Вазовото стихотворение „Трудът“ е не от друго произве-
дение, а от „Euthanasia“. И както Вазов „цитира“ петнайсет 
години по-рано написаното от Михайловски стихотворе-
ние „Напред!“ (1884 срещу 1899), така и в Михайловския 
„оригинал“ откриваме смислова цитатност от „Не се гаси 
туй, що не гасне“: „Без край остана само мисълта!“ / „Една-
та светлина е вячна - „ . В този план, на обговаряне на едни 
и същи теми, можем да положим и „Кирил и Методий“. 
Макар и това да не е първото разглеждане на родното от 
автора (още 16 годишен той ще напише сказка „За нрав-
ствеността на народа“, а 2-3 години по-късно ще изпраща 
от Франция стихотворения с „родолюбив патос“: „Вярата 
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ми в бъдещето на България“, „Към моите братя българи, 
etc.), това произведение може да бъде отделено от другите, 
защото съчетава съвършена художественост и апологети-
ка на българския дух. В „Кирил и Методий“ Михайловски 
говори за „рòдината ни“, за „Балканский храбър син“ и оч-
ертава важни моменти от нашата история, за да отличи го-
лемите имена на апостолите. И все пак общите теми като 
„познанието“, „родината“, „политическото устройство“, 
„обществото“, „краевековието“, „любовта“, „женската 
еманципация“, не превръщат Михайловски в последова-
тел на Вазов. Класиците използват почти напълно само-
изключващи се литературно-стилистични похвати. Защо-
то без да подценява значимостта на своето стихотворение 
„Кирил и Методий“, Стоян Михайловски не го помества в 
нито една от книгите си, тъй като то не би могло да изгради 
контекстуални връзки с другите му произведения. За Вазов 
е съвсем обичайно да напише „Хилядогодишнината“ (по 
повод годишнината от смъртта на Методий – честване све-
тите братя) и докато в разговорите си пред Ив. Шишманов 
за стихосбирката „Македонски сонети“ Иван Вазов казва: 
„Всичките са писани в Пловдив. Тогава ставаха големи ми-
тинги за Македония. Моята поезия собствено първа пробу-
ди в нашата младеж любовта към свещената земя. Може би 
загазвам неволно малко в самохвалство, но мисля че не се 
лъжа.“, то за двете абстрактни стихотворения („Не се гаси 
туй, що не гасне“ и „Великата мисъл“) той ще сподели: 
„Едно особено настроение беше ме обзело, когато пишех 
тоя жанр стихове!“. Видимо е, че абстрактните си стихо-
творения той определя също толкова абстрактно.
 
Може би именно, заради тази антиномност на разглежда-
ните автори можем толкова ясно да ги откроим като двете 
най-влиятелни литературни личности на епохата. За обща-
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та им принадлежност към класата на големите говори и 
тяхното публично заявено съзнание. Не друг, а Михайлов-
ски защитава Вазов от „една хайка от литературна омраза“ 
и не просто с критическа статия, както е традиционно да 
излага възгледите си за литературата на другите един тво-
рец, а със средствата на художественото слово. („Ивану Ва-
зову“: „Но чуй поете, / че камъните хвърлени връх нас, не 
си достигат / целта: когато / изчезнем – с тези камъни нам 
паметник въздигат!“ (к.м. - Е.Д.)
 
На тях паметник издига собственото им творчество, колко-
то и трафаретно да звучи. Именно това творчество е при-
чината във всяко едно стихотворение да можем да открием 
конкретния авторов почерк, а и една основна разлика под 
привидна прилика. На пръв поглед наблюдаваме един и 
същ принцип на митологизация на времето – използването 
на митологични или библейски персонажи като участници 
в лирическото действие. 

И зад тази стилистична рамка често намираме еднакъв 
мотив – идеята че постигането на познанието[3] не става 
без усилие, и, че именно в това у с и л и е се състои сми-
сълът на човешкото съществуване. Това е и подводният 
камък, защото в целия текстови корпус на Михайловски 
много трудно ще намерим една идея, развивана с един и 
същи знак във всички произведения. Да, за религиозния 
мислител Стоян Михайловски това твърдение може и да 
е вярно, но за De profundis дали е така? Затова не можем 
да представяме Михайловски само като християнски поет, 
например или да повярваме на твърдението, че у него всяко 
усилие е безполезно; д-р Кръстев е намерил най-точната 
категоризация на Михайловски, а именно че той: „не се 
поддава на категоризации“. Затова за общи мотиви между 
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Михайловски и някой друг автор можем да говорим само 
ако отделим един конкретен план на неговата поетика. И 
така ако се върнем на съпоставката с Вазов и се концен-
трираме върху философската линия на „повествование“, 
ще видим, че Михайловски и тук поставя акцент върху 
усилието, за разлика от Вазов, при когото преодоляване-
то на усилието е център. Именно заради това уморително 
усилие при Стоян Михайловски този смисъл бива отречен 
от някои от лирическите персонажи – за тях познанието е 
бреме („Euthanasia“, „Нощ тежка кат надгробен паметник, 
etc., etc.). Осъществяването на идеите-постулати на Вазов 
и Михайловски на ниво текст могат да бъдат илюстрирани 
с множество примери: „Защото смеяха, без да ги е страх, / 
с силний да се борят и не бе грях / да пропаднат заради на-
рода / с тия сладки думи: наука, свобода;“ („Братя Милади-
нови“), подобно жертване за бъдещето има и в „Паисий“; 
„Догдето я не смачкаме в стискало – масло / маслината не 
дава... / тъй в болки дух вирей – и тъй сърце в неволя / се 
облагородява...“ (из „Varia“), но и „Да зная!... Всичко, да, 
да зная!... / Туй, само туй желая! / Да мога всичко да разби-
рам... / Туй, само туй обичам! („Поема на злото“).
 
Разбира се във Вазовите текстове се преодоляват външни 
препятствия, а в тези на Стоян Михайловски препятствия-
та на вътрешния мир на човека („Ала най-много се нужда-
еш от юначина - / когато водиш против себе си война.“ (из 
„Varia“).
 
Ако пък съпоставим религиозно-нравствените тек-
стове на Михайловски с поезията на Вазов ще откри-
ем вариант на идеята за живота като поход към съ-
вършенство в борбата срещу българския мързел. 
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Но докато Вазов основно заклеймява това състояние („Да 
работим!“, то Михайловски разкрива и тежките последи-
ци за човешкото съзнание („Нравствен идеал“, „Съвършен 
живот“...) Отличителният белег на Михайловски, от така 
набелязания общ мотив в творчеството на създателите на 
новобългарската литература се оказва задълбоченото вник-
ване в психологическите измерения на всеки проблем, 
понякога със средствата на късата фраза и точната мисъл 
(„Апофтегми“), друг път безкрайно пространно или ино-
сказателно („Книга за българския народ“, „Сатири“), като 
на места заеманата позиция е отстоявана докрай, а на дру-
ги съмнението обръща хода на “повествованието”.
 
Подобна панорамна съпоставка (панорамна с оглед на кон-
кретната тема) не може да не отбележи и друга обща чер-
та - опитът за утвърждаване на гражданско съзнание. Ми-
хайловски прави това със средствата на публицистиката 
(периода 1892-1905), а Вазов десетилетие по-рано с худо-
жественото слово. Факт е също, че и двамата установяват 
нови за българската литература жанрове и така попадат в 
определението на Михайловски за гениалност.
 
Само като имаме предвид многоплановостта на творчест-
вото на класиците, ще можем да разберем какво огромно 
влияние оказват на нашата литература и в нашето граж-
данско самосъзнание, и то по съвършено различен начин. 
Най-общо казано, следващото поколение творци отрича 
Вазов и негласно продължава философско-абстрактните 
теми на Михайловски. Защото едни от най-емблематич-
ните текстове на тримата писатели от кръга „Мисъл“ ще 
представляват странна симбиоза от фолклор и философия. 
Тази постановка може да се обясни с факта, че национално 
героичното е почти напълно изчерпано в голямото по обем 
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и по исторически обхват творчество на Вазов.
 
Романтизмът, с който Вазов пише и, бива четен води до една 
особена митологизация на текстовете му. Благодарение на 
нея всичките му произведения стоят в неразривна връзка 
помежду си. И както Дерижан “слага” сняг на Шипка (в 
произведение с подзаглавие “11 август 1877”), така и ние 
можем да прекръстим стихотворението “Великата мисъл”, 
на “Българската мисъл”, можем да допуснем, че в “Не се 
гаси туй, що не гасне” Вазов говори за българския дух, за-
щото самото творчество на Вазов притежава много други 
произведения, с които да илюстрира абстрактните тези. 
Тази митологизация у Пенчо Славейков ще се превърне в 
съзнателно използван стилови похват – мистификациите.
 
Що се отнася до писания от Михайловски всеучилищен 
химн, то подобен оптимизъм е абсолютно изключение в ху-
дожествено значимото му творчество. Характерно прояв-
ление на неговото мозаечно съзнание е отричането на изво-
юваните в други произведения постулати: “И ако трябваше 
да избера от двете / едно: или да сгазя вяра християнска, / 
или от роден край да бягам - и да ида / в незнайна някаква 
пустиня африканска - // не бих се двоумил нито една мину-
та, / бих казал сбогом и спокойно бих заминал, / за всяка 
българщина бих загинал духом - / а телом между людоеди 
бих загинал. ...” (“Словоборците станаха богоборци”).
 
Влияние върху следващото литературно поколение Михай-
ловски ще окаже най-вече с философското си творчество. 
Темите за смъртта и за смисъла на човека ще бъдат теми и 
на Пенчо Славейков и на Пейо Яворов. Но най-голям отпе-
чатък Михайловски остава именно с тази си мозаечност и 
като човек и като творец, тази невъзможност да бъде систе-
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матизирано едно творчество, един ум – подобни персонажи 
стоят зад драмите на Яворов, зад “На острова на блажени-
те” на Славейков; подобни “персонажи”, които притежават 
силно разслоено, многолико съзнание са и самите Яворов 
и Славейков. Точно затова никога не бихме могли напълно 
да опишем твореца Стоян Михайловски, защото у него не 
намираме в чист вид “сатирик”, “философ” и “религиозен 
поет”, защото произведението “Кирил и Методий” не може 
да бъде приписано на нито един от посочените образи.
 
И така въпреки активно изразения си непримирим кон-
фликт със съществуващата действителност Михайловски 
няма да изпълни докрай функцията си на изразител на веч-
но опозиционни настроения и с това да се превърне в за-
щитник на народа[4]; и в това направление той не може да 
избяга от противоречивата си същност. Затова до голяма 
степен се оказва вярно заявеното в началото разделение на 
литература, творяща литература и литература, формираща 
национално самосъзнание. В този смисъл необходимостта 
на следосвобожденската действителност е факторът, кой-
то извежда на преден план темата за родното у Вазов, и 
така и до наши дни децата знаят цвета на очите на Лев-
ски от описанието в „Немили-недраги”. Този цялостен об-
лик на българското Вазов гради с цялото си творчество. И 
българско не само като исторически личности и красива 
природа, но и като модел на поведение, затова заявеното в 
началото твърдение, че Вазов описва човешката природа 
е вярно дотолкова, доколкото тази природа трябва да ос-
тане в съзнанието ни като, проявена от българи. Защото и 
при разглеждането на модернистичните въпроси за новото 
място на жената Вазов ще остане изцяло в рамките на па-
триархалнто. Великият творец успява да размие границата 
между очаквано и налично в текстовете си.
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У Вазов има една като че ли предварително ясна поста-
новка за нещата, дори и в публицистичните си творби, той 
по-скоро заклеймява, отколкото да търси конфронтация 
или диалог. С творчеството си Иван Вазов казва какви сме 
ние!
 
А Михайловски е вечно търсещият, неспокоен и неприми-
рим дух, който не може да се посвети на една идея, който 
въпреки често постулативния изказ с творчеството си зада-
ва въпроса кои сме ние?

БЕЛЕЖКИ:
 
[1] Основание да тълкуваме алегорично светлината ни дава как-
то споменаването на личности , символи на чешката реформация, 
просвещението, на четмото и писмото (според Есхил, Прометей е 
научил хората да четат), така и споделеното от Вазов пред Иван 
Шишманов твърдение, че при написването на “Не се гаси туй, що 
не гасне” и “Великата мисъл”: “Вече владеях стиха виртуозно в 
“Поля и гори”.

[2] използването на светлинната естетика е много активен сти-
листичен похват у всички автори от старобългарската литература 
през Възраждането до днес. 

[3] при Вазов познанието е възприето с всички възрожденски ко-
нотации на думата, при Михайловски то има основно философ-
ски параметри.
 
[4] Въпреки многобройните публикации срещу княза, той ще по-
иска и ще приеме държавна пенсия.
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