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            Милост    
             искам,   
   а не жертва
                                    (Мат. 9:13)



Уводни думи

Млада жена 
се приближава 
тихо до храма. 
Покрила е 
главата си, 
според обичая, 
и не поглежда 

никого в очите. Внимава обаче и нея 
никой да не види. Приближава се 
скромно до касата в храма и пуска 
в нея своите две лепти. Последните 
й пари. Единствените й пари... 
Тя е вдовица. Сама отглежда децата 
си и се труди според силите си да 
ги изхранва, но тайно дарява, за да 
има средства за благоукрасяването 
на храма. Очите на Христос обаче 
я виждат. „Тая бедна вдовица 
тури повече от всички, които 
пуснаха в съкровищницата“, 
казва Христос на учениците си. 
И тази съвсем обикновена история 
навярно би останала незабелязана, 
ако Бог не беше там. Ако Той не бе 
обърнал внимание на апостолите, 
ако не им бе посочил нейния 
пример. Навярно стотици хиляди 
такива случки на ден остават 
незабелязани от всички ни, но 
има и такива постъпки, които по 
един един или друг начин се 
превръщат в пример за всички 
нас. В този брой ще ви разкажем 
за такива добродетелни люде, 
които пожертваха и последното, 
което имаха, за да го дадат 
за благото на нуждаещите се. 
Какво обаче е милостта? 
Милостта не е просто даването на 
пари или на нещо материално. 
Милостта е да обичаш. Милост е 
да погледнеш в очите на плачещия. 
Милост е да подадеш ръка на 
падналия, милост е да прегърнеш 
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низвергнатия от обществото, 
милост е да бъдеш до бедния, да 
се радваш на чуждата радост и да 
плачеш на чуждата мъка. Милост 
е да носиш радост, да подкрепяш 
с надежда и да вдъхваш вяра. Но 
милостта не е и само и единствено 
подкрепата в труден момент. 
Милостта е ежедневна борба с 
егото, подтискане на гордостта 
и порязване на тщеславието. 
Милостта е да бъдеш с Бога и да 
си божий; да си щастлив човек, 
защото милостивите хора ще бъдат 
помилвани, според думите на 
Спасителя. Това е милостта, а пред 
нея всяка жертва бледнее. 
А жертвата? 
Жертва даде фарисеинът и се 
погуби в гордостта си. Жертви е 
давал и богаташът, но бедният 
Лазар наследи Царството Божие. 
Жертви даваха и еврейските 
първосвещеници, но бяха готови с 
камъни да убият жената, коленичила 
пред Христос. 
Истинската жертва е дух съкрушен 
и сърце смирено, както казва 
псалмопевецът. И в дни, когато 
често ще чуваме за милосърдие, 
за жертвеност, за даряване, нека 
се сетим за вдовицата, която даде 
последните си пари за онези, които 
имаха нужда. Защото каква полза 
за нас, ако от излишъка си даваме? 
И така, нека помним, че „благодат 
и милост има“ за всички онези, 
които имат в сърцето си Христос и 
постъпват по сърце. 
Приятно четене на втория брой на 
списание „Светодавец“! 

Ангел Карадаков

www.dobrotoliubie.com
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Споменът за праведника е с похвали,
а на тебе, Предтечо, е достатъчно свидетелството на Господа,

защото наистина ти се показа най-честит от пророците,
понеже се удостои да кръстиш в струите Проповядвания,

затова, като пострада с радост за истината, благовести на тези, 
които бяха в ада,

явилия се в плът Бог, Който взема върху си греховете на света и ни 
дава велика милост.

Кондак, глас 6
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Църковни празници

ГОСПОДНИЯТ ПРЕДТЕЧА

За приготовлението на хората да приемат славния Цар 
на небето и земята - Творецът на вековете, Единородният и 
Събезначален на Отца и Светия Дух Божий Син, бил изпратен 
от Бога великият предвъзвестител и пророк, Господният 
Предтеча и Кръстител Йоан, чийто живот бил във висша степен 
строг, праведен и свят. На този човек Бог заповядал в пустинята, 
в която живеел, да отиде край бреговете на река Йордан и да 
проповядва на стичащия се там народ да приеме покайно 
кръщение за опрощаване на греховете.

За идването на този велик Предтеча като „ангел в плът” било 
предсказано от пророк Малахия с думите: „ето Аз изпращам 
пред лицето Ти Моя Ангел, Който ще приготви Твоя път пред 
Тебе” (Мал. 3:1). И ето явил се Йоан, като започнал да кръщава в 
пустинята и да проповядва покайно кръщение за опрощаване 
на греховете. Идвали при него от цялата Йудейска страна и 
жителите на Йерусалим като се кръщавали в река Йордан от 
него и изповядвали своите грехове (Марк. 1:4-5).
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Църковни празници

Кръщавали се от ръката на Йоан хора грешници, които са 
подобни на всички нас. Но вие ще попитате защо дошъл да се 
кръсти от Йоан Безгрешният и Най-Светият Господ? Той дошъл, 
братя мои, за да освети за нас водите чрез Своето Кръщение 
и за да установи и узакони за нас тайнството на светото 
кръщение, чрез което всички ние се очистваме от сквернотата 
на греха и се възраждаме за нов духовен и благодатен живот - 
освещаваме се и ставаме Божии чеда, народ свят, царствено 
свещенство, наследници Божии и сънаследници на Христа.

Виждате на колко и какви велики дарове ние сме станали 
участници чрез светото кръщение! Помнете това като нещо 
драгоценно и твърдо го пазете, защото сте кръстени и сте 
станали народ Божий и народ Христов! Живейте достойно за 
високото християнско звание - живейте в добродетели, като 
се отдалечавате от всеки грях! И така, ето защо безгрешният 
Иисус Христос се кръсти от Йоан Кръстител на река Йордан, 
ето какъв и колко велик дар ни е даруван на всички нас от Бога 
в кръщението и как ние сме длъжни да го пазим и да бъдем 
достойни за него!

Йоан Кръстител проповядвал на идващите при него покайно 
кръщение за опрощаване на греховете, а народът изповядвал 
пред него своите грехове. От тук, братя, води своето начало и 
нашата покайна изповед. На Йоан било заповядано от Бога да 
приема покайната изповед на народа, както и на свещениците 
е дадена власт от Господ Иисус Христос да изповядват и да 
„развръзват”, като освобождават каещите се грешници от 
властта на греха или да ги оставят „свързани”(Йоан. 20:23).

Свети евангелист Лука посочва, че Йоан Предтеча строго и 
силно изобличавал, като говорел остро на идващите да се 
кръстят при него: „рожби ехиднини, кой ви внуши да бягате от 
идващия гняв? Сторете, прочее, дела, достойни за покаяние 
и не мислете да казвате в себе си „ние сме чеда Аврааму”, 
защото, казвам ви, Бог може от тези камъни да въздигне чеда 
Аврамови!
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Ето вече секирата Му лежи при корените на дърветата(под 
корен на дървото се разбира човешкия живот) и всяко дърво, 
което не дава добър плод се отрязва и хвърля в огън”(Мат. 3:7-
10).

Защо така строго и остро, макар и с велика любов, Йоан 
Предтеча изобличавал народа и го привеждал към покаяние? 
На първо място защото самият той бил величайши праведник и 
силно обичал Бога и Божията правда, ненавиждал неправдата 
и бил ревнив за правдата. На второ място, защото народът, 
заради своето дълбоко нравствено разтление, и по своята 
крайна неправедност и беззаконие, имал нуждата от строго и 
по-рязко слово, така както когато някой член на тялото е загноял 
има нужда от обгаряне, разрязване на раната или отсичане.

Тук би трябвало да отбележим също така и това, че Йоан 
Кръстител бил пророк и прозорливец и виждал цялата 
дълбочина на сърцето на идващите при него хора, виждал 
цялата отвратителна неправда и лукавство на тези хора и 
затова не можел да говори по друг начин с неправедните 
освен чрез строгост и заплаха, с които искал да ги заплаши, 
а чрез страха да ги поправи. Заради това той не зачитал и 
произхода им от Авраам, казвайки, че Всемогъщия Бог може 
и от камъните да въздигне чеда Авраамови и им напомнял 
за смъртната секира, приготвена да отсече дните на техния 
живот, така както се отсичат сухите и безплодни дървета.

А сега аз бих искал да задам на себе си и на тези като мен 
един въпрос: защо ние, проповедниците на покаянието, 
сме толкова слаби и крайно снизходителни към каещите се 
грешници, като стигаме почти до скриване и недоглеждане на 
всеки грях? Не е ли заради това, че и самите ние сме грешни 
и не сме възлюбили Божията правда със цялото си сърце? 
Не е ли заради това, че не сме възненавидили неправдата и 
нямаме божествена ревност към правдата? Ние прибързано 
възлагаме ръка върху главата на грешниците и ги удостояваме 
с благодатта на „разрешаването” и опрощението като при 
това често ставаме съучастници към чуждите грехове
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в нарушение на апостолското наставление: “ръце на никого 
не възлагай прибързано, нито ставай съучастник на чужди 
грехове.”(1Тим. 5:22).

Братя и сестри, бъдете вие самите строги към себе си - към 
своите слабости и грехове! Изследвайте себе си строго 
и точно и изисквайте от себе си строга изповед, за да се 
поправите по-скоро и за да не бъдем и ние с вас осъждани 
от Бога заради слабата изповед като нерадиви в покоянието!
Как е подействала на народа проповедта на великия Йоан 
Кръстител? Тя подействала спасително, защото народът се 
опомнил, пробудил се от греховния сън и го попитал: „учителю, 
какво да правим?”(Лука. 3:12).

Йоан им показал и указал делата на любовта и милосърдието, 
които са най-добрите плодове на покаянието: „този, който има 
две дрехи да даде на този, който няма; и който има храна нека 
прави същото!” (Лука 3:11). На митарите, богатите и войниците, 
които също търсели неговото напътствие за покаяние, той 
отговорил: „никого не притеснявайте, не изисквайте повече от 
това, което ви се полага, не обиждайте никого, не клеветете 
и се задоволявайте с вашата заплата!”(Лука. 3:13-14). Така 
по този начин Йоан Кръстител изисквал от всеки да принесе 
и даде истински плод на покаяние. Истински каещите се 
той наричал Божие „зърно” и „пшеница”, а неразкаялите се 
грешници „плява” и „слама”, които се намират на всемирното 
Божие гумно. Последните заплашвал с неугасимия огън на 
наказанието, а за първите казвал, че тях Господ ще събере в 
своята вечна житница след всемирния и страшен Свой съд. Ето 
как Господният Предтеча Йоан подготвял народа да приеме 
всемирния Изкупител и Избавител Иисус Христос.

За нас Иисус Христос отдавна е дошъл и ние само си 
припомняме ежегодно Неговото дивно и спасително явяване 
и чудните, спасителни събития от Неговия живот. 

 Но, братя и сестри, от нас, които сме вкусили от неизречимите 
Христови блага, кръстени сме в светия купел и сме станали 
Божии чеда, се изискват още повече дела на покаяние и 
плодове на любов и милосърдие един към друг. Защото Духът 
на Христовата благодат е взаимната любов: ”Нова заповед ви 
давам: да любите един другиго!”(Йоан. 15:17). Амин!

Автор: св. Йоан Кронщадски
Превод: доц- д-р Костадин Нушев
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Богоявление в София - 06.01. 2020 г.
Снимка: Официален сайт на Св. Синод
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Свети Антоний Велики и началото на 
християнското монашество

Доц. д-р Костадин 
Нушев е роден 
през 1973 г. в 
гр. Бобов дол. 
Завършил 
средното си 
образование в 
гимназията на 
град Дупница, а 
после завършвил 
богословие и 
културология в 
СУ “Св. Климент 
Охридски”. 
Преподава 
богословие 
в Катедра 
“Практическо 
богословие” в СУ 
и специалност 
теология на 
Шуменския 
университет 
“Еп. Константин 
Преславски”. 
Автор е на 
монографията 
“Християнското 
учение за 
справедливостта” 
(2009) и на други 
студии и статии по 
християнска етика 
и православно 
богословие.

На 17 януари според църковната традиция 
православните християни почитат паметта 
на големия духовен подвижник и основател 
на отшелническото (анахоретско) 
монашество св. Антоний Велики.

Основен източник за живота и духовните 
подвизи на този голям египетски аскет 
е „Житието на св. Антоний”, написано 
от църковния учител и александрийски 
архиепископ св. Атанасий Велики. Като 
борец срещу арианството за чистотата 
на Православието, утвърдено от Първия 
Вселенски събор в Никея през 325 г., той 
бил подложен на гонения и заточения от 
страна на арианстващите императори на 
Римската империя и няколко пъти намирал 
убежище сред монасите в Египетската 
пустиня.

Към средата на ІV в. подвигът на св. Антоний 
Велики станал известен за християните на 
Изток и на Запад и привлякъл към пустинните 
местности в Египет множество ревнители 
за духовен живот, които станали аскети. 
Тези подвижници желаели да подражават 
на духовния път и да следват примера 
на първия отшелник и пустиножител св. 
Антоний. 

При едно от своите пребивавания в изгнание през 356 година, 
след като намерил убежище в монашеските обители 
в египетската пустиня, св. Атанасий се заел да опише 
подробно живота и духовните подвизи на св. Антоний и така 
създал неговото прочуто „Житие”.
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Това произведение се превърнало в образец за християнската 
подвижничеса литература и житиеписна традиция и до 
голяма степен придобило значение на основополагащ модел 
за агиографската литература през следващите векове. 
Според свидетелствата на църковната история св. Атанасий 
написал житието като близък свидетел на събитията от живота 
на св. Антоний, за да отговори на множеството въпроси на 
християните относно чудесата, извършени от Божия угодник в 
пустинята, но също така и да изложи правилата на новия начин 
на молитвен и подвижнически живот в монашеско уединение. 
Така делото на св. Антоний и неговите последователи в 
египетската пустиня станали известни и довели до появата на 
монашеското движение в Източната църква и на Запад.

1. Кратки житиеписни бележки

Според „Житието на св. Антоний” той произхождал от 
благочестиво християнско семейство и се отличавал с 
послушание към своите родители, искрена вяра, духовна 
вглъбеност и любов към Бога. Младият Антоний обичал 
молитвите и богослужението на Църквата и често пребивавал 
в храма където с внимание и готовност за изпълнение на 
Божията воля слушал Евангелието и възприемал с чисто 
сърце Христовите слова. След като останал сирак, когато 
бил на около осемнадесет години, Антоний поел грижата за 
дома и своята по-малка сестра, но постоянно размишлявал 
за това как може да угоди на Бога и по какъв път да тръгне, 
за да следва Христовия пример и да изпълни Евангелския 
идеал. След известно време на усилна молитва и дълбок 
размисъл за вярата в Бога и следването на Спасителя той 
решил да подражава на апостолите и първите християни, 
които заради Иисус Христа и спасението напускали своите 
домове, продавали своето имущество и се посвещавали на 
постоянно служение на Бога. Така един ден младият Антоний 
влязъл в храма и чул Евангелските слова за отричането от себе 
си, взимането на кръста и следването на Иисус Христос 
(Мат.19:21). Така постепенно той взел твърдо решение да 
разпродаде семейното имущество и да го раздаде на 
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бедните, а себе си да посвети на съвършения начин на 
следване на Иисус Христос чрез доброволна бедност и пълно 
нестяжание, постоянна молитва, пост и духовно бдение. Той 
поверил своята сестра на грижите на института на девиците, 
който съществувал в древната църковна организация на 
Александрийската църква, като я оставил да бъде възпитавана 
в тяхната обител, а сам започнал да пребивава в постоянна 
молитва и пост първоначално в градския храм.

2. Св. Антоний и пътищата на пустиножителното монашеско

Отдалечаването в пустинята, както показва житието на светеца, 
не е било израз на търсене на спокойствие и съзерцание, а 
преминаване към следващото стъпало в монашеския живот и 
стремеж за по-пълно следване на Христовия пример. Както е 
известно от Евангелието Самият Иисус Хпристос се отдалечил 
в пустинята, за да се подготви и победи изкушенията на 
лукавия преди началото на Неговата проповед и обществено 
служение. Пустинята в Свещеното Писание и християнската 
духовност на Древната църква била разглеждана като 
място, където властват тъмнината, злото и демоничните сили, 
а християнският подвижник изпитвал себе си в духовната 
битка срещу поднебесните сили на злобата като за целта 
се отдалечавал от града и пребивавал в отшелничество и 
пустиножителство.

Затова св. Антоний се заселил първоначално в една изоставена 
египетска гробница – символ и място на царството на смъртта, 
тъмнината и дявола, и пребивавал там в строг пост и постоянна 
молитва като приемал хляб само по веднъж седмично. Така чрез 
този строг начин на постнически и молитвен живот в пустинята 
се заражда монашеското отшелничество, а св. Антоний става 
родоначалник на този вид строг подвижнически и уединен 
монашески живот. Според житието на св. Антоний в трудния 
подвиг на духовната битка със себе си монахът пребивавал 
в постоянна молитва, покаяние и неотклонно усърдие за 
напредване в добродетелния живот. Той бил  напълно отдаден 
на вярата и своя начин на духовен живот и всеки ден подновявал 
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своите усилия така, сякаш започвал своя подвиг отначало. 
След превъзмогване на първоначалните трудности аскетът 
се сблъскал и с нападенията на демоничните сили, които се 
опитали да го отклонят от избрания път. Според житието на 
светия Божий угодник той водил усилена борба с невидимите 
врагове на човешкото спасение, която придобивала все по-
ожесточени форми. Тъмните сили и поднебесни духове на 
злобата нападали светеца и се опитвали да го изплашат, за 
да прекрати своя духовен подвиг и да го изгонят от пустинното 
място, в което пребивавал. След едно от тези нападения 
Антоний бил открит в скалната гробница в безпомощно 
състояние, в резултат от демоничните въздействия, християните 
помислили светеца за мъртъв и пренесли тялото му в храма, за 
да извършат чинопоследованието на неговото погребение. По 
време на всенощното бдение, обаче, светецът дошъл на себе 
си и отново безшумно се оттеглил в пустинята където останал и 
придобил чрез молитва и пост дълбоко духовно проникновение 
и благодатни сили, които привличали множество християни и 
езичници, които искали да беседват с него.

3. Св. Антоний Велики и организираното монашеско движение

Пътят и подвигът на св. Антоний били последвани от много негови 
ученици и ревностни християни, които копнеели за подобен 
начин на следване на Христа. След този първи подвижник 
пустинните местности на Египет постепенно започнали да 
привличат нови отшелници и така се изпълнили с нов живот. 
Монасите обработвали безплодната земя и живеели в 
постоянна молитва и пост, бдение и трезвост. Те живеели 
или в строго отшелничество и уединение, или на малки 
групи в пещери и малки килии. Така в египетската пустиня се 
заселили множество монаси и отшелници, които образували 
колонии, наречени манастири, а сам св. Антоний постепенно 
придобил огромен авторитет като духовен отец и наставник на 
монасите. Славата му се разраствала все повече и към него 
се обръщали за съвет и утешително слово както епископи и 
вярващи, така и управници. Свети Антоний подкрепял всеки 
и заставал на страната на истината  и Христовата правда. 
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Той подкрепил категорично православните епископи, начело 
със св. Атанасий, в тяхната борба срещу еретиците ариани 
и изобличавал лъжеученията на тези, които смущавали 
единството и мира в Църквата. Според житието и църковните 
свидетелства св. Антоний не можел да чете Свещеното 
Писание на гръцки език, но чрез слушането му го разбирал 
в дълбочина и го тълкувал правилно. Чрез своя духовен опит 
и чистота на сърцето Божият угодник  познавал в пълнота 
смисъла на Христовите истини и живеел добродетелно и 
благочестиво според техния евангелски дух. Той навлизал все 
по-дълбоко в пустинята и се заселвал в пусти места с оскъдна 
растителност, обработвал сам земята за да се изхранва и 
напредвал в своя подвиг на молитвата и съзерцателния живот. 
След като достигнал изумителни висоти в духовния живот и се 
удостоил с благодатни сили от Бога св. Антоний завършил своя 
земен път в отдалечено място в пустинята през 356 г. в дълбока 
старост на 105 година.

Според някои свидетелства за историята на египетските 
монаси св. Антоний посочил св. Макарий Египетски за свой 
духовен ученик и приемник на неговия монашески начин на 
живот. Монасите в Египет пребивавали в отдалечени пустинни 
места като се заселвали на такова разстояние един от друг, 
на което да не могат да се виждат физически. Чрез молитва 
и чудодейни откровения от Бога, обаче, те по тайнствен начин 
научавали един за друг и се срещали в неделния ден за обща 
молитва и участие в Божествената литургия и приемане на 
свето причастие. Така, например, св. Антоний пожелал да 
узнае от Бога дали освен него има и други пустиножители или 
той е първи в този труден отшелнически подвиг? В отговор на 
желанието на свети Антоний Бог го удостоил да се срещне 
с друг аскет, живеещ дълбоко в пустинята. Така се състояла 
знаменателната среща между Антоний Велики и Павел 
Тивейски – двамата първи отшелници в Египетската пустиня. 
Така св. Антоний бил окуражаван и насърчаван от Бога чрез 
Своето милосърдие и благодатна подкрепа да продължава 
своя труден монашески подвиг и да общува с други монаси, 
които идвали при него за да получат духовен съвет и напътствия.  
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Разказите за монасите в Египет били събрани от западния 
писател Руфин Аквилейски и предизвикали силен интерес 
и в латинския християнски запад. Там за първи път сам св. 
Атанасий Велики и неговите спътници пренесли монашеския 
начин живот, когато посетили Рим по време на арианските 
спорове и тяхното заточение, и така разпространили 
монашеството и на Запад.
Авторитетът на св. Антоний бил изключително висок и заради 
подкрепата му за Православието в борбата с арианството. 
Чрез своя духовен опит и твърдо изповедание на вярата той 
застанал на страната н асв. Атанасий велики в борбата му 
срещу арианите в трудните моменти на политическа подкрепа 
за еретиците срещу епископите на Вселенската църква. 
Духовната твърдост на великия пустиножител се разкривала 
и в това, че той не допускал компромиси с вярата и не се 
поддавал по никакъв начин на влиянието на светските власти. 
В житието на светеца има случай, при който отшелникът се 
колебае дали да приеме поканата от император Константин 
Велики за среща с него като напусне пустинята и отиде в 
Константинопол за да се срещне с християнския ладетел на 
Римската империя. Като се посъветвал със своите духовни 
събратя св. Антоний решил да отклони любезната покана 
на император Константин Велики и да не се връща в света, 
от който е излязъл заради любовта към Бога и приетия път на 
отшелничество.
Постепенно в пустинните области на Египет, около река Нил 
и по крайбрежието на Червено море, се образували групи 
от отшелници и ученици на големите подвижници и духовни 
отци и така образували цели монашески колонии. От тях 
на свой ред възникнали общежителните манастири, чиито 
устав бил създаден от св. Пахомий Велики. В тези обители 
животът на монасите се организирал според правилата за 
молитва и труд, а към тези монашески обители възникнали 
постепенно и храмове, в които се извършвало богослужение. 
Така епископите, които първоначално изпращали свещеници 
от градските храмове да отслужват светата евхаристия при 
монасите, започнали да посвещават избрани от средите 
на самите тях за ръкополагане в свещенически сан. Тези 
монаси били наричани „освещени”, защото първоначалното 
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разбиране за монашеството включвало смирен отказ дори от 
приемане на свещения сан и приобщаване към църковната 
йерархия. В първоначалния замисъл монашеството не било 
част от свещения клир, а особен чин на подвижничество и 
спасение в Църквата. Монасите давали специални обети 
за доброволна бедност и отказ от имущество – нестяжание, 
послушание към духовния отец и въздържание от плътски 
удоволствие – целомъдрие.

4. Духовното наследство на св. Антоний Велики в живота на 
Църквата

Разказите за живота на св. Антоний и неговите духовни подвизи 
и благодатни поучения били любимо четиво за християните и 
особено за монасите през следващите векове в историята 
на Църквата. Всички разкази за духовните отци и учители на 
Църквата и сборници с техните наставления за духоен живот 
започват с поученията на св. Антоний. В много свои послания 
и поучения той разяснява по един достъпен и въздействен 
начин християнското учение за монашеския живот, разкрива 
правилата за борба с греха и очистване на сърцето, за 
молитвата и постоянната трезвост на ума. Тези поучения били 
изучавани внимателно и преписвани усърдно през вековете 
и затова присъстват във всички аскетически сборници с 
наставления за молитвата и духовния живот. Това са известните 
сборници с поучения на светите отци, наречени „Патерикони“, 
които са дали началото на аскетическата литература и на 
сборника „Добротолюбие“.

Учението на св. Антоний за духовния живот е свързано с 
подвижничеството на християните в Христовата заповед за 
любовта към Бога и ближните, отричането от света, борбата 
с греховните помисли, постигането на смиреномъдрие, 
покаяние и постоянна молитва. „Любовта, според духовния 
отец, прогонва страха“ и изпълва сърцето с Бога, защото 
който обича Бога пребъдва в него и в тази любов няма страх и 
скръб по нищо светско. Примерът на подвижнически живот в 
молитва и труд, който показал св. Антоний станал образец за 
християнското монашество през вековете и имал множество 
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последователи както в Православния изток, така и в латинския 
запад. Навсякъде в църковните области се зародили 
монашески обители и всички се стареели да подражават 
на примера на св. Антоний. В своите знаменити „Изповеди” 
блажени Августин посочва голямото влияние, което „Житието 
на св. Антоний”, преведено на латински език, оказало върху 
християните и развитието на монашеството и духовния живот 
на запад. По нашите земи монашеския живот бъл пренесен 
и насаден от самия св. Атаний Велики по време на престоя 
му в Сердика по повод провеждането на Сердикийския 
събор през 343 година. На връщане към Константинопол, 
според църковното предание, той основал първия манастир 
в меистността Златна ливада до гр. Чирпан, който съществува 
и днес. По стъпките на св. Антоний и неговия пример вървял 
и свети Йоан Рилски Чудотворец, който е основател на 
отшелническото монашество в България в началото на Х 
век след Покръстването. В своя „Завет“ към учениците и 
представителите на българското монашество Рилският 
пустиножител изрично посочва примера на Св. Антонийй 
Велики като най-важен образец и като основа за монашеския 
живот и духовното подвижничество на вярващите християни. В 
отказа на се срещне „лице в лице“ с благочестивия български 
цар Петър тук на земята, и црез начина на преподаване 
на отеческото духовно поучение и благословение към 
християнския владетел, св. Йоан Рилски изпълнил на дело 
и в своя живот дадения пример за духовна ревност по Бога 
и уважиние към християнския земен цар, което сторил и св. 
Антоний Велики по отношение на християнския император св. 
Константин Велики.

Доц. Костадин Нушев
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Светодавец брой 1/2020 Добрият пастир

Отец Димитър Вукадинов – свещеникът 
прегърнал доброто

„Блажени милостивите, защото 
те ще бъдат помилвани”, това 
гласи едно от блаженствата, 
които Христос изрича пред 
апостолите. За един такъв 
милостив човек, който навярно 
вече е и помилван от Бога, ще 
ви разкажем. 
Началото на есента е. Към 
малък храм извън центъра на 
столичния град се приближава 
скромен свещеник с чисто 
расо и кръст на врата. Пред 
храма стоят няколко души с 
протегнати ръце, молейки се 
за подаяние от влизащите в 
църквата миряни. Очите им се 
озаряват, когато виждат леко 
прегърбения свещеник да 
влиза в двора и с бодра крачка 
да се приближава към храма. 
Протягат му ръцете си, а от него 
получават не само средства, с 
които да преживеят деня, но и 
благослов. 
Този свещеник е Димитър 
Вукадинов, който години наред 
бе спасителният кораб за 
стотици бездомни и социално 
слаби хора. С малката 
си дейност той буквално 
спасяваше животи. Да, през 
зимните месеци стотици бяха 
хората, които получаваха 
топла супа и къшей хляб. 

Може би и за това той си 
отиде така, както и живя 
– в служба на Бога. На 12 
февруари, по време на 
неделната св. литургия, 
докато отецът прикадява 
храма на песнопението „Иже 
херувими”, получава масивен 
инсулт. След като е закаран 
бързо в болница, отецът се 
преставя пред Бога мирно. 
Кончината му е знаменателна 
с това, че той получава инсулт 
точно преди времето, в което 
не би могло да се прекъсне 
св. Литургия. Православните 
богослови знаят, че при пожар, 
нападение на иноверци 
или други фостмажорни 
обстоятелства св. Литургия 
може да бъде прекъсната, но 
това трябва да стане преди 
Великия вход т.е. преди или 
след песнопението „Иже 
херувими”. За да може да 
се прекъсне св. Литургия и 
да не остане неотслужена, 
Бог допуска отецът да получи 
инсулт точно преди Великия 
вход. 
Отецът е роден в софийското 
село Железница през 
далечната 1930 г. и повече от 40 
години служи в столичния храм 
„Св. Георги Победоносец” в 
кв. Дървеница.
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Иконом Димитър Вукадинов
1930 - 2012
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Лично не познавах отец 
Димитър Вукадинов, но от 
това, което съм слушал за 
него знам, че е човек не само 
на вярата, но и на делото. 
„Щедро се раздаваше на 
хората”, така хората, на които 
е погнал отецът, го описват.  
До последния си дъх той не 
изостави свещеническото си 
служение и духовната грижа 
за своите чеда. Малкият храм 
в столичния квартал Дървеница 
се бе превърнал в място, където 
всички неофити от началото на 
90-те години, прещепулници 
във вярата, бяха намерили 
мястото си и служеха на Бога 
ревностно. Отец Димитър не 
бе само милосърден със 
своята социална кухня, не, той 
бе и (не би било дързностно 
да го кажем), безкръвен 
мъченик. Човек, изживял не 
веднъж гоненията и натиска на 
комунистическите власти. Той 
твърдо отстоява Христа и не 
предава вярата си. 
Веднага след политическите 
промени отец Димитър 
изгражда и духовно укрепва 
своята енория, която в 
продължение на годините 
стана една от най-живите в 
столицата.
През време на т.н. преход 
отецът е духовен защитник и 
покровител на десетки, ако не 
и стотици хора изпаднали 

в нищета и нужда. Той 
осигурява топла храна, 
дрехи, подслон. Подпомага 
хората, които желаят да си 
намерят работа, грижи се 
за невръстните им деца и 
всячески се опитва да ги 
напъти във вярата, да им 
даде надежда и най-вече 
да ги приучи на истинската 
и безуславна християнска 
любов. По-късно, когато 
времената започват да 
се подобряват отецът и 
вече живата му енория 
продхващат едно нелеко, но 
повече от спасително дело 
– отварят кухня за социално 
слаби хора, в която всеки 
четвъртък бедни и немощни 
хора, могат да получат топъл 
обяд, както и да си вземат 
хляб и хранителни продукти. 
През цялото време работата 
в социалната кухня е напълно 
безплатна. Никой не получава 
и лев за извършената 
доброволческа работа, но 
напротив, присъединяват все 
все повече и повече желаещи.
Отецът не подбира 
нуждаещите се по 
документите им, нито пък по 
това дали живеят в енорията 
или квартала му. 
Единственото нещо, което се 
иска от тях е да донесат съд, 
в който да им бъде сложена 
топлата гозба.
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Социалната кухня на отеца 
обаче не бе организирана 
нито по социална програма, 
нито с помощта на БЧК.  
“Започнахме да раздаваме 
храна преди осем години. 
Средата на 90-те бяха най-
тежки за всички ни. Със 
събраните пари в църковната 
касичка купувахме и 
раздавахме ядене на най-
окаяните. После се появиха 
спонсори, започнахме да 
готвим в пристройката на 
двора, - разказва за началото 
на делото си отец Димитър. 
По средата на приказката 
си въздъхва. - Смятахме, че 
раздаването на храна ще е 
временно, докато хората си 
стъпят на краката, а се оказа, 
че все още мнозина няма 
какво да ядат. Ето, заради това 
не мога да спя нощем. Лежа 
буден и се питам: Докога, 
Господи? Явно много сме Те 
разгневили с лошотията си, с 
лукавщината си, с греховете 
си, щом допускаш толкова 
хора да се мъчат в тази наша 
България”, казва отец Димитър 
пред столичен вестник през 
2007 година. 
“Любовта към ближния е най-
важна - реалната, дейната 
любов, а не онази на думи. 
Това е всичко, което ни трябва, 
за да сме човеци. Другото е от 
лукавия”, казва отец Димитър.

И е напълно прав, защото без 
любов сме нищо. В паметта 
на всички ни, но най-вече 
на онези, на които отецът е 
помогнал, свещеник Димитър 
Вукадинов ще бъде пример 
за човек, който скромно, тихо 
и без реклами и възхвалявания 
успя да направи това, което 
дори днес в 2019 г. мнозина 
силни на деня не могат. Той 
съумя да покаже на хората 
истинската и дейнствена 
любов, безкористна, 
себежертвена, жертвоготовна 
и спасителна. Даде пример, 
защото към това бе призван. 
Да води паството си към 
небето. А той вече е там, 
защото милостивите ще 
бъдат помилвани. В паметта 
на всички ни, но най-вече 
на онези, на които отецът е 
помогнал, свещеник Димитър 
Вукадинов ще бъде пример 
за човек, който скромно, тихо 
и без реклами и възхвалявания 
успя да направи това, което 
дори днес в 2019 г. мнозина 
силни на деня не могат. Той 
съумя да покаже на хората 
истинската и дейнствена 
любов, безкористна, 
себежертвена, жертвоготовна 
и спасителна. Даде пример, 
защото към това бе призван. 
Да води паството си към 
небето. 
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А той вече е там, защото милостивите ще бъдат помилвани. 

Животът на отец Димитър в години

О. Димитър е роден на 28.10. 1930 г. в с. Железница, Софийско. 
Ръкоположен е за свещеник от Левкийския епископ Партений 
през 1980 г. През 1981 г. е назначен за предстоятел на столичния 
храм „Св. Георги Победоносец” в кв. „Дървеница”. На 2 март 
2008 г. получава офикията „протойерей”, а на 5 февруари 
2012 г. – получава отличието „иконом”.
Автор: Ангел Карадаков
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Вие имате понятие от 
благотворителност, нали й Естествено! 
Вие виждате всеки ден на всеки ъгъл 
афиш: „Група младежи“, „Дружество 
еди-кое си“, „Група еди-коя си“, 
„Забава от ученички“ и пр., и пр., 
с благотворителна цел. Днес за 
Червения кръст, други път за сираците, 
трети път за фронта и т. н. Стените 
едвам се виждат от афишите. И ако 
Червеният кръст получаваше само 
парите за обявленията и афишите, 

той би процъфтял. Ако войниците биха получили поне от 
едно представление чистата печалба, те биха разбрали, че 
въпреки скъпотията българинът не жали пари за... развлечения. 
Той отива на театро, макар че в къщи жената му ще устройва 
после театра от друг род, той отива на концерт, макар че и 
стомахът му изпълнява великолепни композиции от български 
композитори.
Както и да е... Да се даде благотворително представление, не 
е бозна каква работа. Стига да имаш желание да помогнеш. 
Да речем, че сте намислили да дадете в четвъртък или петък 
забава. Най-напред избирате рано разпоредителна комисия, 
която да изработи програма и уреди всички въпроси. Най-
напред трябват афиши. Комисията отива в някоя печатница.
— Добър ден, господин Скубачев...
— О, заповядайте, заповядайте — вика радостно печатарят, 
който вижда да се върти пред него една доста тлъстичка 
сумичка.
— Ние — почва комисията — решихме да дадем за в полза на 
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Христо Смирненски
Благотворителност

(лекция за неопитните благотворители)
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Червения кръст...
— О, великолепно, славно, възхитително! Браво, браво! Така! 
Да се помогне на милите герои, на легендарните, на храбрите 
наши братя, които... — Печатарят е развълнуван от умиление 
и задъхващ се вече, не може да продължава на тази тема 
разговора и затова почва: — Колко афиши, какви, за кога и 
пр. щe ви бъдат нужни?
Комисията казва, но иска предварително да уреди въпроса и 
с цената им.
— Лесно, лесно, лесно е! — вика Скубачев. — Ще дадете 80 
— 90 лв.
— Много скъпо! Вие знаете, че това е с благотворителна цел.
— Именно, именно. Аз иначе бих взел 200 лв. Но вие... Впрочем, 
отстъпвам на 78 лв. Понеже толкоз ще костуват мене. Аз не 
искам печалба. Никаква печалба! Щом е за милите...
Въпросът с афишите е нареден. Ще му се съобщи дали в 
петък, или четвъртък е датата на представлението, та да се 
приготвят афишите.
Сега трябва да се уреди друг важен въпрос — салонът. 
Естествено, този на „Модерния“ или „Одеон“. Комисията е 
неспокойна. Тя крачи бързо, трескаво, мислейки, че именно 
в този момент може би други да ангажирват салона и... Боже 
мой, по-скоро! Горките войници и благотворители...
— Добър ден, господин директоре!
Господин директорът скача и се покланя до земята.
— Боже мой! Аз съм възхитен. Ох, ох, как тупа сърцето ми от 
радост! Ай, ай, ай! Милите юнаци. Оx! Браво, господа! Много 
хубаво сте намислили! Възхитително!
Господин директорът от вълнение също не може да 
продължава и гледа по-скоро да свърши.
— Тъй че аз не ви искам някаква облага за себе си! Но от 450 лв. 
салонът по-доле не мога да го отстъпя, по простата причина, 
че ще губя. А пък ако всяка вечер почна тъй да губя, то понятно 
ви е, аз, господа...
— Но моля ви се, туй е за Червения кръст.
— Именно! Аз съм най-големия патриот в България, но... Аз 
даже бих го отстъпил безплатно, но...
Комисията разбира туй „но“ и съобщава, че е съгласна.
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И туй е свършено. Сега трябва да се купят някои знаменити 
артисти, понеже тяхната групичка или тяхната гимназия, или 
каквото и да е не ще може тъй хубаво да изнесе всичко, 
ако няма някои по-известни хора. За тази цел комисията се 
отправя към господин Дивногласов, прочут български оперен 
певец. Господин певецът не може сега да ги приеме, но нека 
почакат 20-30 минути, докато се обръсне. Комисията сяда. 
Господин Дивногласов пее в стаята си.
— Колко хубаво! — шепне комисията. — Не трябва да го 
изпускаме!
След 30 м. певецът, лъснат, влиза в салона, здрависва се най-
вежливо с всички и пристъпя към дело.
— Как сте се сетили пък за мене, скромния, неизвестния и пр., 
пр.
— А, напротив, г-н Дивногласов. Вие сте най-известният 
български артист. Вие...
— Моля, моля, без комплименти...
Както и да е, господин певецът е съгласен, но малко е 
неразположен, слаб. Комисията се взира в биволското му 
телосложение, във вълчия му врат и си подсмига.
— Както виждаме и ние, господине, това е тъй, но целта на 
представлението е благотворителна.
— Как? (Това „как“ вий, вярвам, сте го чували, господа 
читатели, много пъти и знаете, че произнасящият непременно 
се хваща за челото, гледа някъде в небесата и едвам се 
задържа на крака.) Как?... Защо не казвате! Боже! Творецо! 
Царю на царете! (Господин артистът изпява последните думи. 
Комисията го гледа възхитена.)
Въпреки неразположението си Дивногласов също е съгласен 
да изпълни дълга към Родината — майка свята, — и то само за 
150 лева.
— Да идем сега при някой хуморист или трагик — съвещава 
се комисията на улицата. Добре. Отиват в къщата на някой 
от българските актьори-хумористи. Няма го. Отиват при друг. 
Няма го. Най-после намират в бирарията един. Но той е с 
чаша в ръка. Братовчед му си е дошел от фронта и той 200 
лева да му дават, едва ли ще мръдне.
— Ний ви даваме 250 лева, и при това целта. ..
— А да, да... целта! Аз забравих. Щом е тъй, съгласен съм... 
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Тъй, тъй, отечеството!
Комисията отива при някой художник, който също само 
от любов към милите и „легендарните“ Крали Маркови и 
Аспарухови потомци е съгласен да вземе само 150 лв. за 
концертното си рисуване. И тъй нататък, и тъй нататък...
Представлението се дава. Приход значителен. Вие сте 
възхитени от делото си. Изваждате „някой лев“ за труда си, 
т. е. за чаша бира, и на другия ден правите сметка. Вадите 
разхода и учудени се почесвате по тила. Чудно! Вие трябва да 
занесете на Червения кръст 7 лв. и 25 стотинки. Словом: седем 
лева и двадесет и пет стотинки.
 
Българан, г. I, бр. 45 от [3 март] 1917 г. с подпис Ведбал

29

Светодавец брой 1/2020 Златна ракла Светодавец брой 1/2020                   Разкази

Една жена на средна възраст бързаше почти тичешком през 
оживената улица към метростанцията. Успяваше гъвкаво да 
се промушва в потока от хора и да се надбягва с времето, 
без да изблъсква никого. На това я бе научила почти веднага 
след идването й в столицата нейна колежка в Университета, 
софиянка: „Чупки в кръста, чупки в раменете и давай напред!”, 
казваше й тя. Нямаше ден, в който да не си припомня тези 
думи и да не се смее, напредвайки в тълпата. 
Тя изглеждаше устремена напред, отнесена в себе си, 
незабелязваща никого наоколо. В движение започна да рови в 
чантата си и миг след това се отклони встрани. Подаде кутията 
с обяда си на един просещ старец на стълбите към подлеза. 
И за нея самата беше странно как може да подминава и 
познати хора, без да ги види, но образите на нуждата по пътя й 
бяха винаги поглъщани от очите й и правеше каквото може, за 
да им помогне, дори и с нещо дребно. 
Настани се удобно в метрото – чакаше я дълго пътуване. „Пак 
преигра в това да се правиш на добра!” – упрекна се тя, 
усещайки глад, който й напомни, че има броени левчета до 
следващата заплата. 
От малка пренебрегваше себе си и своите нужди, за да даде 
на друг. В тийнейджърските си години прочете едни думи 
в книга на Тургенев, които й дадоха стремеж как да живее: 
„Да бъдеш добра — това е малко; да правиш добро… да, 
това е главното в живота”. Тези думи й дадоха и началото на 
осмислянето и разбирането на разликата между това, да си 
добър човек, защото желаеш доброто на света и не вредиш, 
и това, да проявяваш доброто на практика, да правиш нещо 
добро за друг. По-късно тя щеше да разбере, че това се 
нарича „действено добро”, щеше да се увлича по „доброто 
заради самото добро като висша ценност” и хуманистичните 
идеи за благополучие на обществото като подбуда защо да 

Спирка “Съединение“

Недялка Иванова
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„Добротата е единственият начин 
да познаем Бога”.

Св. Антоний Велики



милосърдието. „И тъй, бъдете милосърдни, както и вашият 
Отец е милосърден” (Лука 6:36) – намери отговора тя.
И сега, по пътя, мислите й бяха в тази посока: ако искаме да 
сме Христови, ако търсим обожението и Царството Небесно, 
не би трябвало да отказваме грижа и помощ, дори и да сме на 
ръба на силите и търпението си, трябва да се себежертваме. 
Но как да се справяме под тежестта на ближния тогава, как да 
оцелеем физически, психически и духовно? Как да понасяме 
всичко от всеки, но и да се грижим за себе си, да бъдем 
милосърдни към себе си?
Тя усети, че и въздух не й достигаше от напрежение, беше 
готова да избухне в горки сълзи, когато погледна молитвената 
гривна на ръката си и разбра: милостиви сме към себе, 
като сме с Бога! Опазваме себе си не с рекламирания 
„здравословен егоизъм”, не с поставянето на граници пред 
ближния, не с отговора „Не!” пред чуждата молба. Опазваме 
себе си чрез връзката си с Бога, в отдаването си на Бога, в 
молитвата, в устрема към Него. Бог ни дава толкова, колкото 
можем да понесем, и ако не поставим границата, ако не 
отхвърлим чуждата нужда, Бог ни дава не само силите и 
възможностите да помогнем, да издържим, а и ни обогатява 
безмерно. Защото сме Негови и Той има милосърдната Си 
грижа за нас.
С това осъзнаване чрез личните преживявания тя разбра 
разликата: да правиш добро заради самото добро, да си 
милосърден само от любов към човека, предполага граница, 
себеопазване, егоопазване; да правиш добро заради 
желаното обожение, да си милосърден от любов към човека 
и Бога, в името Христово, означава да си милостив към себе 
си, означава живот.
В този момент обявиха: „Следваща спирка: Съединение”. 
Това беше. Нейното пътуване достигна целта си. 
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прави добро. Но годините в търсене на смисъла я доведоха до 
Христовото учение и до най-силната, истинската мотивация 
човек да прави добро според силите си: „И тъй, бъдете 
милосърдни, както и вашият Отец е милосърден” (Лука 6:36). 
Тя осъзна, че общото благополучие не може да е цел на 
милосърдието ни, а е само резултат от действията ни, защото 
висшата ни цел е да бъдем като Отца ни, да се обожим. 
Усети че, правейки добро не заради самото добро, а в път 
към Христос, в името на Бога, радостта, която получава човек, 
е различна, дълбока и укрепваща за повече и повече дела на 
милосърдието. 
Тя правеше добро и с прекомерно търпение и грижи в 
семейството си, и с компромиси и помощ за колеги в 
работата, и с подпомагане на църквата в благовестието й, и 
с доброволческа дейност в благотворителна организация, и 
с безвъзмездно подаване на ръка на познати и непознати... 
Докато не усети, че е пред разпад – чувстваше все повече 
нужда от добрина близо и далеч от себе си, някои дори 
изискваха от нея добрина, а времето не й достигаше, силите 
й се изчерпваха, здравето й се разклати, егото й започна да 
надделява. Социалният шумов фон й повтаряше модерното 
„Мисли за себе си! Виж интереса си! Казвай „Не”! Сложи 
граници!...”. И един „здравословен” егоизъм започна да се 
грижи за личното й добруване...
Вчера беше на един семинар за доброволци, на който 
изтъкваха нуждата от поставяне на граници, учиха се да казват 
„Не!”, когато прекалят с добрината им и с готовността им за 
помощ. Тя беше в еуфория след семинара! Беше толкова 
доволна, че вече ще отказва помощ, че вече знае как да се 
грижи за себе си, защото тя самата е най-най-важната! Но 
надутата й възторженост, че ще е свободна от натрапващото 
се тегло на ближния, се спука от въпроса: „Това ли ми казва 
Бог? Поставя ли Православието граници в милосърдието?”.
Цяла нощ тя прехвърляше в ума си познатото от Евангелието, 
питайки се има ли случай, в който Христос отказва някому 
помощ, дори и да Му се натрапват:
- Слага ли Христос някъде граница, за да запази Себе 
Си? 
- Няма случай на отказ. Има абсолютна саможертва в 

Светодавец брой 1/2020                   Разкази

31



Светодавец брой 1/2020                   Размисли

За смисъла от любовта и разделите  

Често мисля за разделите между 
обичащите се, защо Бог ни причинява 
това, какъв е смисълът от раздялата и 
от това да обичаш някой, който не е до 
тебе.
Мисля си, че смисълът на любовта не 
зависи от разстоянието помежду ни, 
нито от количеството време, което ще 
прекараме заедно. Мисля си, че смисълът не се измерва с 
нещата, които ще направим или няма да направим заедно, 
нито дори с нещата, които ще оставим двамата след себе си 
в стремежа си да променим света.
Смисълът е в това: как любовта и отношенията ни ще ни 
променят, ще изваят душите ни; в благородството, което 
придобиваме в това любовно общение. Смисълът е в 
Христовия лик, който любовните отношения бавно изобразяват 
върху нас. (Ако имаме това разбиране и ако им позволим.) А, 
когато сме заедно в Христа, за преобразяването на душите ни 
еднакво добър инструмент са и съжителството и болезнената 
раздяла.
В крайна сметка, любовта за това ни се дава от Бога – по 
възможно най-хуманния начин, да ни преобразява, да ни 
прави по-добри, по-съвършени, по богоподобни. И тя го прави. 
Дори, когато сме пространствено разделени. И тогава.
Любовта, към Бог и към човек, наистина прави чудеса с душите 
ни! Прави онова, което никой аскетичен подвиг не може да 
направи – прави ни обичащи и от любов даряващи, жертващи 
се, всичко претърпяващи и всичко прощаващи.
Истинската любов ни прави Христолики. В това е смисълът.

Александра Карамихалева 

3429



Светодавец брой 1/2020                     Култура

Разкошът на имперска Русия – блясъкът на 
една отминала епоха

На 14 септември бе открита уникална изложба в Ермитажа 
в Амстердам под името “Скъпоценности! Блясъкът на руския 
двор”. На премиерното откриване присъстваха стотици хора 
от целия свят, дошли да се докоснат до вековните традиции 
на руската аристокрация и императорско семейство. Още 
с влизането посетителят ще усети дворцовата атмосфера. 
Залата е оборудвана съвсем просто, но за сметка на това 
светлината е така устроена, че да подчертава блясъка на 
скъпоценностите, изложени във витрините. На фона звучи 
валсова музика, която допълнително пренася посетителя в 
друго време. 
В цялата тази атмосфера кураторите са се погрижили да 
предложат всякакъв тип аксесоари, типични за руския двор 

от Асен Андонов
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от онова време. Странна е 
емоцията, която човек изпитва 
при вида на толкова много 
разкош. Френският посланник 
на Русия, Морис Палеолог 
(1859-1944), илюстрира тези 
чувства в своите пътеписи, 
написани по време на на 
банкет в чест на президента на 
Франция, на който присъстват 
и св. цар Николай II със своята 
съпруга, св. императрица 
Александра:
“Цялата комбинация от 
пищност и величие, въплътена 
в блясъка на униформите, 
изящните тоалети, изпипаните 
ливреи и великолепната 
мебел, предлагат спектакъл, 
който не може да бъде видян 
в нито един друг царски двор 
по света. Дълго ще помня 
пръскащите заслепителна 
светлина скъпоценни камъни 
върху раменете на дамите. 
Това бе върхушка от диаманти, 
перли, сапфири, изумруди, 
топази и смарагди, хвърлящи 
огнени езици от блясък и 
светлина.”
Това, което удивлява, е как 
цялата тази комбинацията 
от скъпоценности и детайли 
се хармонизира с нежните и 
семпли цветове на тъканта.  В 
първата зала са подредени 
балните рокли и аксесоари 
на знатни дами, включително 

и светата императрица 
Александра. Срещу почти 
всяка рокля бе изложен 
и майсторски изработен 
портрет на някогашните 
притежатели на дрехите, 
като най-интересното бе как 
тези рокли, ветрила и обувки 
не бяха изгубили ни най-
малко от блясъка си, макар 
и често да бяха на повече от 
двеста години. От портретите 
наблюдават техните горди 
притежателки, чиито очи са 
като живи. И ако в картините 
блясъкът на скъпоценностите, 
втъкани в тях, са по-трудно 
забележими, то на живо 
те наистина сияят в своя 
тайнствен разкош. 
Разхождайки се из първата 
галерия на фона на 
класическата музика, човек 
се чувства като че наистина 
се пренася в онова време 
на бляскави балове, но и 
потъва в мисли - хората, 
които са носели тези дрехи, 
сега ги нямаше и все пак 
са ги напоили със своето 
присъствие. Особено силен 
бе момента, в който видях две 
от роклите на св. императрица 
Александра - богати на 
дантели, черни, обсипани с 
проблясващи скъпоценности. 
Веднага изникнаха думите 
на Морис Палеолог, който 
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запечтава образа й в думи в 
същата онази вечер, в която 
се възхищава на богатството 
на руската аристокрация: 
“Беше много красива в своята 
ниска брокатена рокля и 
диамантена тиара върху 
главата й. Четиредесетте и 
две години не бяха белязали 
нито фигурата й, нито 
лицето й, които все още бяха 
хубави... Учестеното й дишане 
раздвижваше мрежите от 
диаманти, които проблясваха 
върху гърдите й...”. 
В следващите няколко зали 
посетителят може да се 
наслади на предмети, считани 
за връх в руската бижутерия. 
Много известни майстори от 
това време са привлечени да 
работят за руското дворянство. 
Сред най-добрите такива 
е швейцарският бижутер 
Жереми Позие, който изработва 
“Букет от скъпоценности” за 
императрица Елисавета, както 
и короната на императрица 
Екатерина Велика, с което 
придобива световна слава. 
Друг известен руски ювелир бил 
Карл Фаберже, който създава 
собствен стил на обработка 
на скъпоценностите известен и 
до днес. Негови най-популярни 
изработки включват златните 
великденски яйца, считани са 
ценна рядкост и в наши дни. 
Самият Николай II поръчва 

две такива яйца за подарък 
на своята майка, Мария 
Фьодоровна, и за своята 
съпруга - императрица 
Александра. След 
Революцията великденските 
яйца са разпръснати из целия 
свят, като са оцелели само 
няколко. 
Освен дамски 
скъпоценности, посетителите 
могат да научат повече и 
за начина, по който са се 
обличали и знатните господа. 
След Диамантената зала 
на Екатерина Велика, 
в следващата зала са 
изложени множество 
предмети от ежедневието и 
на мъжете аристократи. За да 
илюстрирам впечатлението, 
което те произвеждат, 
ще цитирам думите на 
Уилиям Кокс, английски 
пътешественик: 
“От всички луксозни традиции 
и обичаи на руската 
аристокрация, нищо повече 
не смайва погледа на 
чужденеца от изобилието 
от диаманти и скъпоценни 
камъни, които проблясват 
от всеки ъгъл на одеждите 
им. Почти всички инсигнии 
са покрити в брилиянти - от 
копчетата, до катарамите 
на коланите, от дръжките на 
сабите, до пагоните; а върху 
шапките има още повече. 
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За тези хора ордени, изцяло 
изработени от диаманти, не 
са нищо необикновено...”. 
Особено впечатление 
произвежда залата с детски 
одежди и играчки, където 
може да се научи повече и 
за дворянските деца. Макар 
и малко на брой, предметите 
са от всякакъв тип - дрешки, 
детски играчки и украшения. 
По никакъв начин богатите на 
детайли предмети не отстъпват 
на тези на възрастните. 
В последната зала кураторите 
предлагат на посетителя 
по-екзотични изработки, 
както и вероятно втория най-
ценен предмет в изложбата, 
короната на императрица 
Мария Фьодоровна, майката 
на св. Николай II. Изработена в 
стил “кокошник” (традиционна 
руска диадема), тя е обсипана 
с най-фино обработени 
диаманти, които буквално 
обливат в светлина цялата 
зала, щом върху тях попадне 
директна светлина. След 
Революцията тя бяга в Дания, 
където успява да вземе със 
себе си короната и малко 
на брой бижута. До края на 
живота си тя така и не приела 
смъртта на нейния Ники и 
семейството му и всяка вечер 
палела лампата до прозореца 
си с мисълта, че той ще се 
върне.

Със залеза на Империята 
си отиват и старите порядки 
и традиции. С революцията 
през 1917 г. много 
аристократи и членове на 
императорското семейство 
са убити, а оцелелите бягат 
извън Русия. Зад граница 
често са били принуждавани 
да продават бижутата и 
скъпоценностите си из 
европейските и американски 
аукциони. Баронеса София 
вон Буксуведен възкликва, 
че придворните балове в 
Зимния дворец са създали 
“невероятна изложба на 
скъпоценности, много от 
които бяха унищожени 
или разпръснати из 
антиквариатите на Европа.” 
С края на Руската империя 
много от най-известните 
скъпоценности завинаги 
изчезват в забвението на 
миналото. И до ден днешен 
обаче остава ехото на една 
епоха на величие и красота, 
която подхранва нашите 
идеали за също толкова 
красиво бъдеще.
Изложбата може да бъде 
видяна между 14 септември и 
15 март (2020 г.) в Ермитажа 
на Амстердам. 

Официален сайт: https://hermitage.nl/
en/exhibitions/jewels-theglitteroftherussian-
court/ 
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ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ

Букет от скъпоценности

Букетът от скъпоценности 
е произведен от 
световноизвестния бижутер 
Позие. Представлява огромна 
брошка, използвана от 
императрица Елисавета за 
закачане върху одеждите й. 
Самото бижу се състои от 
над 400 брилиянта, както и 
450 миниатюрни многоцветни 
диаманти, рубини, сапфири 
и изумруди. Размерът на 
букета е внушителен и 
когато не се е носил, се е 
слагал във ваза, за да служи 
като украса. 

Ветрилата

В епохата на балове 
и висок морал, 
изразяването на 
симпатии се е случвало 
чрез по-скрити начини. 
Дамите са използвали 
своето ветрило, с което 
подавали сигнали на 
мъжете, към които 
изпитвали някакви 
чувства, например - 
“обичам те”, “последвай 
ме”, “необвързана съм” 
и т.н
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Перли

За разлика от 
скъпоценните камъни, 
естествените перли са 
най-чист дар от природата 
и не изискват обработка. 
Поради замърсяването 
на водите обаче в наши 
дни естествените перли 
са считани за много рядка 
скъпоценност. Особеното 
за тях е, че, за да запазят 
блясъка си и целостта 
си, то трябва да се носят. 
Богатите дворяни дори 
наемали здрави селяни, 
които да носят перлите, 
за да не се “изхабят”. 
Подобно на диамантите, 
някои по-известни перли 
също имат имена. 

Интересна е историята на Ла Перегрина, която наскоро е 
била продадена на аукцион за цената от 32 милиона евро. 
Първо е била притежание на Мария-Антоанета, в последствие 
попада в кралския двор на Испания и Великобритания, в 
последствие се придобива от Френската империя. След 
Френската революция тя попада у княгиня Зинаида Юсупова 
в Русия, която наследява нейният син, Феликс. След Руската 
революция, той бяга от страната и я продава в Женева. 
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Скъпоценности със скрити механизми

Много е било популярно да се използват различни 
скъпоценности и предмети, съдържащи скрит механизъм. 
Само хората, които знаели как работи той, можели да го 
открият. Чрез него се предавали скрити послания и най-вече, 
любовни писма. Императрица Елисавета е притежавала 
множество такива предмети. Освен приятни послания 
предметите можели да крият и опасности, като например 
отрова. 



Светодавец брой 1/2020                     Култура



Светодавец
2020


