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Новият брой на нашето списание Ви предлага отново интересни
и поучителни текстове, които се надяваме да доставят истинска духовна наслада и да бъдат полезни за всеки, който
ги разгърне и прочете.
В началото на Великия пост сме избрали едно
проникновено и благодатно поучение от свети
Йоан Кронщадски за молитвата и за начина, по
който да се молим и предстоим пред Бога с покаяние и смирение. Другите поучителни текстове
за поста и молитвата се надяваме да бъдат полезни за всеки, който се подготвя да премине през
благословеното време на поста и да намери поука, утешение и напътствие за своя християнски
живот в Църквата.
През настоящата 2020 година Българската православна църква отбелязва една важна юбилейна годишнина и възпоменава знаменателно
историческо събитие – 150 години от учредяването на Българската екзархия. Събитие, което през 1870 година увенчава по достоен начин
десетилетните борби за църковна независимост
и възстановяване на самостойната Българска
църква като поместна православна църква на
българския народ през Възраждането.
В памет на това събитие темата на февруарския
брой на нашето списание е посветена именно
на тези паметни и забележителни събития, които всеки православен християнин и родолюбив
българин трябва да познава добре, да осмисля
задълбочено и да помни не само като славни
дела на велики духовници и събития, отминали
в историята, но и като светла пътеводна звезда,
която ни показва и чертае пътя към достойно настояще и сигурно бъдеще за Българската църква
в днешното бурно и смутно време на дълбоки и
повсеместни промени в съвременния свят.
Чрез примера и достойното служение на българските архиереи от времето на създаването
на Българската екзархия ние днес осмисляме
трудния исторически път на нашия християнски народ през вековете и особено през епохата
на Българското възраждане, но също така съизwww.dobrotoliubie.com

мерваме и нашите скромни усилия да вървим по
Христовия път и да следваме техните завети за
безрезервно и себежертвено служение „Церкви и
Отечеству на ползу“.
Убедени сме, че историята на Българската екзархия е поучителна и полезна и за днешния ден и
може да послужи на всеки съзнателен и отговорен
член на Църквата в неговите търсения и усилия за
откриване на верния път към постигане на църковна самостоятелност и достойнство на всяка
една поместна православна църква в семейството
на Вселенското православие. И днес православните народи и поместните православни църкви
са изправени пред трудни решения, съблазни и
опасности от нови дълбоки разделения, които са
съпътствали в миналото и борбата на българите
за възстановяване на църковната независимост.
Нашите предци са ни показали по един достоен
начин как може и трябва да се води една справедлива църковна борба за християнски свободи
и правдини, за възстановяване на каноничното
достойнство и за изграждане на една призната и
приета в семейството на другите поместни православни църкви автокефална патриаршия.
Затова и в този брой ще ви срещнем с делата и
пастирските поучения на редица изявени български архиереи, сред които Патриарх Кирил, Видинският митрополит Неофит, Самоковският митрополит Доситей и много други забележителни
и достойни дейци на Българското възраждане и
екзархийското дело в пределите на Родината и в
епархиите, останали извън границите на днешна
България.
Надяваме се чрез светлия образ и величавото им
църковно и родолюбиво дело да намерим и ние
днес поука и утешение, добър пример и вдъхновение за нашето собствено служение и скромен
принос като продължение на славното и величаво
минало на дейците на Българската екзархия.
Пожелаваме радостни и вдъхновени моменти с
предложените текстове, размисли и разкази на
нашите автори и се надяваме на още много нови
и ползотворни срещи на страниците на нашето
списание!
Доц. д-р Костадин Нушев
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Св. Отци

Свети Йоан Кронщадски

Как трябва да се
молим?
В „Притчата за митаря и фарисея“ Господ ни учи с какво разположение на духа трябва да се молим в Църквата или където и да било другаде. Да послушаме как се
молил фарисеят и как - митарят, кой от тях е угодил на
Бога със своята молитва и кой - не, с какво угодил единият и с какво не угодил другият, за да се научим и ние
винаги да се молим богоугодно, а не за осъждане. Молитвата е велико дело, чрез молитвата човек се свързва
с Бога, получава от Него различни благодатни дарове,
благодари Му като на Благодетел за непрестанната Му
милост или Го слави като всесъвършен Творец.
Фарисеят и митарят се молили в храма. „Двама човека
влязоха в храма да се помолят, казано е: единият - фарисеин, а другият - митар. Фарисеинът се молел така:
„Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци
- грабители, неправедници, прелюбодейци, или като
тоя митар. Постя два пъти в седмицата, давам десятък
от всичко, що придобивам“. Митарят се молел съвсем
различно. Той не говорел много, но много скърбял за
греховете си, не повдигал пред другите главата си, а
навел лице към земята от силна скръб, се удрял в гърдите и казвал само: „Боже, бъди милостив към мене,
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грешния!“
На кого от тях молитвата била приятна на Господа и
на кого – не, всеки знае: митарят отишъл у дома си
оправдан повече, макар и да бил грешник, а фарисеят
– не, макар и да вършел праведни дела според закона.
С какво била угодна на Бога молитвата на митаря? С
това, че той бил смирен и имал в молитвата съкруше-

но сърце, а отдавна е
казано от свети пророк и цар Давид, че
„сърце съкрушено и
смирено Бог няма да
презре“ (Пс. 50).
А защо молитвата на
фарисея се оказала
небогоугодна? Ах!
Иска се съвсем малко съобразителност, за да се отговори на това. Горко на ония, които са мъдри в своите очи
и разумни пред самите себе си, казва Бог чрез пророка.
Фарисеят в сляпото си самомнение и гордост забравил
кой е той и с Кого говори, грешникът си въобразил, че
е праведник, грешникът забравил, че говори с Всевиждащия и Всеправедния.
Боже мой! Какво значат нашите добри дела, с които
понякога се осмеляваме да се хвалим пред хората и
пред Твоето лице? Всяко наше добро дело е маловажно, защото то, излизайки от нечисто сърце, заимства
от него в по-голямата си част някаква нечистота. Например нечистота на маловерие, неверие, самолюбие,
притворство, тщеславие, гордост, нетърпение, раздразнителност и други подобни, още
повече че доброто дело се извършва с Божията помощ, тъй като без Господа, по Неговите думи, нищо добро не можем да правим.
Несъмнено у всеки от нас има много повече
грехове, отколкото добри дела. Как може да
помня на молитва за малкото си добри дела,
при това извършени с Божията помощ, когато имам несравнено повече лоши дела? Не,
по-добре да проливам сълзи на съкрушение
за греховете си, по-добре да изливам топла
молитва към Господа и пред Него да открия
своята печал, защото душата ми се изпълни
със зло и животът ми се приближи до ада, а за
добрите си дела, ако имам такива, ще мълча
или съвсем ще забравя пред лицето на Господа, за да не си въобразя, че съм праведник
и заслужавам награда от Него за своите добродетели. Длъжен съм да помня думите на
Господа, които да си казвам при извършването на всяко добро дело: „кога изпълните всичко вам
заповядано, казвайте: ние сме слуги негодни, защото
извършихме, що бяхме длъжни да извършим“.
Как да пресмятам чуждите грехове, когато моите са
безчет? Не. Няма да постъпвам така безумно, няма да
се самоизмамвам толкова от самолюбие и да виждам
в себе си толкова много добро, а да оставям лошото
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без внимание, иначе лесно ще ме овладее страстта
на самолюбието и гордостта и ще се виждам толкова добър, както фарисея, а многото лошо ще забравя.
Не, по-добре по-често да казвам на Господа: „дай ми
да виждам своите прегрешения и да не осъждам своя
брат!“. В такова разположение на духа да бъдем всички
ние, братя и сестри, когато се молим, и тогава нашата
молитва ще бъде приятна на Господа и ще ни послужи
за спасение. В църковната или домашната молитва не-

Св. Отци

пременно е нужно смирение пред Бога и пред хората,
та нима не трябва грешникът преди всичко да се смирява? Смирените Господ милува и спасява. „Смирих се
и ме спаси“, казва свети цар Давид.
Боже, бъди милостив към нас, грешните! Амин!
Източник: Св. Йоан Кронщадски. Сольце Правды.
СПб, 1902, с.230-232.
Превод: Доц. д-р Костадин Нушев

Загрижи ли се някой
поне малко за
душата?
Господ е постил, Апостолите са постили
и при това не малко, а пребивавали, както казва апостол Павел за себе си, често в
пост; и всички Божии светии са спазвали строг пост, така че ако ни беше дадено
да видим райските обители, не бихме намерили там ни един, който да е избягвал
поста. Така и трябва. С нарушаването
на поста е изгубен раят и поемането на
строг пост трябва да бъде сред средствата за възвръщане на изгубения рай. Загрижи ли се някой поне малко за душата, веднага започва да пости и колкото е
по-силна грижата му, толкова по-строго
пости. … Защото при пост делото върви
по-успешно и е по-леко да се овладее душата. Основата на страстите е в плътта;
когато плътта е изтощена, тогава сякаш
се подкопава крепостта на страстите и
тя се руши. А да се победят страстите без
пост, би било чудо, подобно на това да
бъдеш обхванат от пламъци и да не изгаряш. Онзи, който в излишък задоволява плътта си с храна, сън и покой, как да задържи нещо духовно във вниманието и намеренията си? Да се откъсне от земята, да влезе в съзерцание на невидимите неща и да се стреми
към тях, за него е също толкова трудно, колкото за стара, изтощена птица да се вдигне от земята. Постът е да
не ядете до насита, а да оставате малко гладни, та нито мисълта, нито сърцето да бъдат обременявани. Постът
е външно дело. Той трябва да се предприема по изискването на вътрешния живот. Постът не е цел, а средство.
По-добре е в това отношение да не се обвързвате с неизменно правило като с окови, а кога така, кога иначе, само
че без отстъпки и самосъжаление, но и без жестокост, довеждаща до изтощение. „Викай високо – казва Господ
на свети пророк Исаия, – не се въздържай и посочи на народа Ми беззаконието му“. Какво направили хората?
„Те всеки ден Ме търсят, желаят да се приближат към Бога“. Но нима в това има грях? Та нали това и трябва
да правят. Да, но работата е там, че го правят не така, както подобава. Надяват се да преуспеят в търсенето си
само с пост и нерадеят за делата на правдата и любовта. И постът Ми е приятен, казва Господ, но само такъв,
когато, смирявайки тялото си, прощават обидите и дълговете, хранят гладните, въвеждат в дома си бездомните,
обличат голите. Когато всичко това го има в поста, тогава търсенето Ми и приближаването към Мене ще бъде
успешно; „тогава твоята светлина ще се яви като зора… и слава Господня ще те придружава. Тогава ти ще позовеш – и Господ ще чуе, ще извикаш – и Той ще каже: ето Ме!… и Господ ще ти бъде винаги водач” (Ис. 58:1-11).
Св. Теофан Затворник

Св. Теофан Затворник
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Църковни празници

се издига нагоре, за да срещне Божия дух и да бъде
осенен от Него с прозрения за познание на човека и
на живота, за познание на човешкото и божественото. И втори един мотив определя нашия християнски
пост, а то е да се угоди Богу. Ние трябва да възлизаме
нагоре не за самото нагорно възлизане, защото при
него понякога се стигат условни висини, които могат
да бъдат дори гибелни за човека. Често пъти това са
измамните висини на самоиздигането, а още по-често това са условно наречени висини. Щом сърцето не
се е издигало високо, за истински висоти не може да
се говори. Но ние вярваме, че истински полезно бихме могли да възлизаме нагоре, ако чрез тоя наш възход се стремим да угодим на небесния Отец. „Всичко
за слава Божия вършете”, казва св. ап. Павел (1 Кор.
10:31), защото Бога трябва да прославим в телата и
душите си (1 Кор. 6:20). Искате ли да крачите нагоре,
вършете го с мисъл за Бога като добри Негови деца, с
желание да Му угодите. Когато имате на ум, че трябва
да угодите на небесния Отец, винаги ще знаете как

Великият пост

+ Кирил, Патриарх Български
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Светата Четиридесетница е време, избрано от Църквата Божия за молитва, пост и покаяние. Кой по-усърдно, кой по-малко, всички ще се
потрудим за да преминем това спасително за нас
време в пост и молитва с разкаяни сърца. А добро нещо е постът. Той е мъдро установление на
св. Църква; тя се грижи за своите деца и иска да им
създаде условия, които да улеснят духовното им
издигане, упражняването им с по-голяма сполука
в подвига на покаянието и молитвата. Всъщност
той е Божие установление; виждаме го в Стария
Завет, но в пълнотата на неговия дълбок смисъл
го виждаме в новозаветната Църква.
Постили са не само избраниците Божии,
които са се трудили всякак да благоугодят на небесния Отец, но и всички, които са били с обърнати към Бога сърца, търсейки от Него милост за
себе си.
Сега влизаме във Великия пост, велик не
само поради неговата продължителност и строгост, но и поради неговото извънредно значение
в делото на нашето духовно узряване и спасение.
Затова нека с дълбок размисъл да разберем какво
ни предстои да вършим.
Постът е въздържание. Това всеки знае.
Той е извънредно въздържание не само от храна,
а е цялостна духовна осмислена въздържаност за
тялото и душата, за сърцето и за мисълта. Постът
е въздържание, което се определя от два основни
мотива: първият - да се издигнем духовно, вторият - да угодим Богу. Липсват ли тия два мотива в
постническия подвиг на някого, очевидно той не
пости правилно и трябва да поправи нещо съществено, за да получи постът му истински смисъл.
Постим, за да се издигнем духовно, да издигнем сърцата си, умовете си, духа си. Сърцето
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ни много често желае нещо,
което се намира ниско в живота, на оная низина, в която
протича животът на обикновения човек. Сърцето на
човека много често се вълнува от неща, които стават
на обикновената низина на
живота, която искаме и сме
длъжни да превъзмогнем, защото тя ни притиска и ни лишава от възможност да постигаме целите на нашия живот.
Сърцето живее истински, когато е издигнато, когато е над мъглявините на земното съществуване, когато
се къпе в светли зраци и диша божествен въздух. Истински сърцето живее на височина, отдето му се откриват
широките простори на живота, действителната стойност на земните неща, за да не желае онова, което не му
е потребно, а да копнее за необходимото. Издигне ли се
високо, сърцето и себе си разширява, защото границите
на неговото виждане са станали по-просторни. Тогава то
става силно да обича човеците и явява дейно обичта си.
От висота човешкото сърце вижда, че и границите между
народите имат условно значение. А безусловно значение
има братството, следователно и мирът. И тогава сърцето
възлюбва братството и мира на човеците по целия свят.
От висота сърцето вижда земните пътища и насоките
им, то е годно да избере път, който извежда нагоре както личния, тъй и общия човешки живот. А човек трябва
да превъзмогва надолните пътища, защото са греховни.
Постът е въздържание, при което един основен подтик
е издигането на човешкия ум, за да не живее в теснина
и в огорчение, каквото съществува при обикновените
условия на земното ни битие. Колкото повече се издига
човешкият ум, толкова повече се открива безкрайността
на битието и толкова по-дълбоко ще бъде преклонението
му пред величието на Твореца. Човешкият дух трябва да

Истинският пост е
свързан с молитвата

трябва да отмервате крачките си, как трябва да бодърствувате, да се трудите, за да възлизате нагоре.
Богоугодникът чрез самото това е вече в условията
на духовното издигане.
И тъй, постът е телесно и духовно въздържание, което се определя от два основни мотива: духовно издигане и богоугаждане. Затова Господ Иисус Христос ни
поръчва да не постим лицемерно, показно, условно
(Мат. 6:16-18), а да постим духовно, т.е. възлизайки
нагоре. Отварят се портите на св. Четиридесетница
и ние всички с радост ще влезем в това благословено
от Бога постническо, покайно и молитвено поприще.
Подвизавайте се, братя и сестри, в попрището на поста полезно и спасително за вас, като възлизате нагоре,
угаждайки Богу, за да дочакате радостта на Пасхата
Господня, която да озари вашите сърца, умове и духове с голямата светлина на Христовото тържество, да
озари и цялата човешка съдба с голямата светлина на
вярата, доброто, любовта и мира. Амин!
Църковен вестник, бр. 7 - 1970 г.

+ Видински митрополит
Неофит

С милостта Божия пак достигнахме времето, отредено от Църквата за пост и покаяние. Пак ни се дава възможност за духовна обнова. Трябва да възблагодарим
Богу, Който тъй милостиво умножава годините за земния ни живот и ни дава
време и средства да се готвим за вечността. При това нека използваме даденото
ни време: със сълзите на покаянието да измием съвестта си, със сърдечното съкрушение и изповед на греховете да се примирим с небесното правосъдие, а чрез
приобщаване с Тялото и Кръвта Христови да оживим омъртвената ни от греха и
пороците душа. С какво и как трябва да почнем този духовен подвиг? Специални
упътвания за това ни дава днес прочетеното Евангелие.
„Рече Господ: Ако вие
простите на човеците съгрешенията им, небесният Отец и вам
ще прости: ако ли не простите на
човеците съгрешенията им, и вашият Отец небесен няма да прости вашите. Също кога постите, не
бивайте намръщени като лицемерите, защото те се показват наглед
мрачни, за да се явят пред човеците, че постят. Истина ви казвам, те
получават своята награда. А ти,
кога постиш, помажи главата си и
умий лицето си, та да се покажеш,
че постиш не пред човеците, но
пред твоя Отец, Който е на тайно; и твоят Отец, Който вижда в
скришно, ще ти въздаде наяве. Не
си събирайте съкровища на земята, дето ги яде молец и ръжда, и
дето крадци подкопават и крадат;
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но събирайте си съкровища на небето, дето ни молец, ни ръжда ги яде, и дето крадци не подкопават
и не крадат; защото, дето е съкровището ви, там ще
бъде и сърцето ви.“ (Мат. 6:14-21).
С тези думи словото Божие ни очертава една
къса и ясна програма за пост, покаяние и добротворство. Посочват ни се подвизи за духовна обнова. За
начало на тези подвизи се слага взаимно опрощаване
и примирение с ближните.
- Ако вие простите на човеците съгрешенията им, небесният Отец и вам ще прости: ако ли не
простите на човеците съгрешенията им, и вашият
Отец небесен няма да прости вашите.
Или по-ясно. Ти започваш пост и покаяние.
Ще вдигнеш ръце към Бога да Го молиш да ти прости
греховете. И Той ще стори това. Но с едно условие:
ако ти по-напред простиш прегрешенията, които са
ти направили твоите ближни. Условието не е тежко.
Ще ти се прости, ако ти простиш. Зависи от твоята
свободна воля. Милостта Божия е сложена в твоите
собствени ръце. Не бива да искаш да ти се прости,

ако ти враждуваш и не прощаваш. Това е несправедливо. А Небесният съдия – Отец, не може да извърши
несправедливост. Той ще прости и помилва, щом види,
че враждата и огорченията са премахнати и немирните
чувства към ближните ни са смирени и умилени.
Редом с Евангелието, и църковните песни говорят, че постното време трябва да се почне с тоя духовен
подвиг: „Като постим телесно, нека постим и духовно:
да развържем всяка връзка на неправдата; да разкъсаме
всеки несправедлив запис... Истинският пост е отчуждение от лоши дела, въздържание на езика, изоставяне
на гнева, клюките, лъжата и клетвопрестъплението.”
(църковна стихира).
И наистина каква полза да не вкусиш известна
храна, когато твоята злоба и ненавист измъчват твоите
ближни и отравят техните души и сърца? Има ли смисъл човек да се страхува да яде блажна храна в постно време, а пък да не се бои през същото време да хули
и злослови ближните си и да говори по техен адрес
най-мръсни думи, горчиви насмешки, псувни и обиди?
Не е ли осъдително, когато наглед се извършва пост и

Не мисли, че поради
въздържанието си не можеш
да паднеш; защото и оня,
който нищо не вкусвал, е бил
свален от небето.
Св. Йоан Лествичник
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покаяние, а в същото време да боравим с безбожно лихварство, да пишем несправедливи записи и да влачим
ближните си пред съда за най-маловажни неща? Това не
е пост, а лицемерие и фарисейщина. Истинският пост
изисква сърцето да се смекчи с любов и опрощение. Сухояденето само по себе си не може да замени липсата
на светата Христова любов към ближните. Защото само
тази любов е способна да прощава, да не се гневи, да не
завижда, да не граби чуждото; само тя може да не мисли
зло, на всичко да вярва, всичко да търпи и всички да
обича. Човек може дълго да се разкайва, строго да пости
и на най-суров подвиг - на изгаряне на тялото си - да се
подложи. Ала всичко това няма да помогне за спасението му, ако той няма християнска любов към ближните
си.
Истинският пост бездруго е свързан с молитвата. Но и молитвата ще бъде чута от Бога, ако е предшествало опрощаване и примиряване с ближните. Когато
се молите, казва Господ, прощавайте в сърцата си, ако
имате нещо против някого. Иначе трудът ще отиде напразно. Защото не може да бъде послушана една молит-
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ва, изговаряна от уста, която едновременно и се моли
Богу за опрощаване, и хули и проклина брата си; нарича Бога свой Отец и добър Баща и ненавижда и
мрази неговите чада - нашите ближни. Безполезен е
постът, напразна е молитвата на ония, които външно
биват мрачни, смиряват се и се разкайват, а вътре в
себе си - подобно на фарисея - казват: не сме като
другите хора грабители, крадци и прелюбодейци.
Престъпно е, когато наглед се молим, щото Господ да
ни даде да виждаме греховете си и да не осъждаме
брата си, а в същото време сме неумолими съдии на
всичко и всички; взираме се в най-малката сламка в
окото на брата си, а гредата в своето не виждаме. Това
правят лицемерите. Но добрите християни трябва да
помнят, че не който вика „Господи, Господи!”, ще влезе в Царството небесно, а който изпълнява волята
Божия.
Колкото и да са големи греховете и престъпленията, Бог е мощен да ги покрие, щом последва
сърдечно съкрушение и искрено покаяние. Защото
смиреното и съкрушено сърце Бог няма да унижи.
Той не желае смъртта на грешника, а иска от него да
се покае и да бъде жив. Но разкаянието е една благоприятна жертва за Бога само тогава, когато тя се
поднася и на ближните. Ако принесеш дара си пред
олтара - учи Иисус Христос, - и тук си спомниш, че
брат ти има нещо срещу тебе, остави дара си пред олтара, иди по-напред се помири с брата си, че тогава
ела и принеси дара си.
Постът трябва да бъде придружен и от добри
дела и милостиня. Те са богатството на душата във
вечността. Не си събирайте съкровища на земята,
съветва Христос Спасител, тук те лесно се изгубват.
Защото молец и ръжда ги яде и крадци ги подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето,
дето няма ни молци, ни крадци. Защото дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. Лакомията
за богатство води към грехове и престъпления. Горко на сърцата, които са обладани от сребролюбието.
Те се свързват със земята и забравят небето. Колкото
и да са богати тук, в последния час те си замиванат
клети сиромаси. Наистина, ако би могло да стане у
тях едно дълбоко разкаяние, те могат да си придобият богатството на милостта Божия. Ала душата
ще бъде блажена, ако се погрижи да увеличи това
съкровище с милостиня и добри дела. Поради това
и Спасителят съветва да се погрижим за това наше
небесно богатство.
Такива подвизи ни препоръчва словото Божие за през начеващия пост. Нека повторим: тяхната
основа е във взаимоопрощаването и примиряването
с ближните. В същото време това е и условие за примирението ни с небесното правосъдие. Прошка за
прошка. Поставено от самаго Господа, това условие
трябва дълбоко да се върже с нашата памет и да ни
служи за ръководно начало в живота. Всички знаем,
че враждата трови живота, покрусва добродетелите,
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засиля греха и увеличава нещастията. Но прощаването е велико дело. То създава мира, разгаря любовта, възстановява правдата и братството и засилва добродетелите.
Ние трябва да сме благодарни Богу, дето за опрощаването на нашите грехове е поставено едно толкова
леко условие. Нашите благочестиви деди и прадеди най-строго са пазили добрия християнски обичай на днешния ден - да се взаимоопрощават. Този обичай е осветен от Църквата и завещан нам. Нека не го изоставяме.
Преди да почнем поста, нека протегнем ръка за братско взаимоопрощение с ближните си и с всички, които ни
са прегрешили. Прощалният ден е велик Божи ден. Ако хората биха могли да го използват тъй, както учи Евангелието, то земята би станала рай и би се сляла с небето.
Прочее, нека сторим поне това, което зависи от нашите нравствени сили. Ако е възможно, от своя страна имайте мир с всички хора (Рим. 12:17). Тогава Бог на мира ще бъде с вас. Амин!

Какво да правим по време на първата
седмица на Великия пост? Съвети на
свещеници
Първата седмица от Великия пост е време за молитва и стриктно въздържание. През първите четири дни – от
понеделник до четвъртък – практически във всяка църква се чете Великият покаен канон на св. Андрей Критски.
Преобладаващата част от днешните активни християни живеят в градове. Големите градове оставят отпечатъка
си върху духовния ни живот. Живеещите в големи градове са потопени в множество делнични грижи: работят,
учат, все бързат нанякъде… Някои – поради разни обстоятелства – не намират сила и възможност да участват
във всички богослужения през Великия пост. Pravoslavie.ru помоли неколцина свещеници да кажат няколко
думи относно това, кое според тях е най-важното нещо, което следва да изпълва живота на християнина в дните на Великия пост, за да се помогне на погълнатите от грижи християни да определят духовната си програма
(максимум и минимум) за това време.
Протойерей Андрей Ткачов, предстоятел на Възкресенската църква, Москва:
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Не всички вярващи, колкото и много да са, могат да постят по един и същи начин – поради
различията във възрастта, здравословното им състояние, начина им на живот, както и степента на участието им в църковния живот. А и следващите една след друга епохи поставят
своето клеймо върху духовния живот, трансформирайки една и съща духовна работа не
само в повторение на практиката в миналото, а в нещо напълно уникално и специално. В
какво се състои нашият подвиг на поста в съвременните обстоятелства?
Първото нещо, което попада във вниманието ни, е времето, което в наши дни човек прекарва в пътуване. За да отидеш на работа, а след това – на църква, после да се върнеш
вкъщи – не можеш просто да прекосиш улицата или да изминеш няколкостотин метра, а трябва да изминеш
познат дълъг път. Страховитата рутина на градския транспорт – това е всекидневно източване на сили и пари.
В най-добрия случай – час до работата, час от службата до църквата и час от черквата до вкъщи. Общо три часа
сложна и специфична „работа“, която ти изцежда останалите физически и духовни сили.
Същевременно, правилата на Църквата не отчитат това пътуване. Те са основани на живота в манастир, където
от килията ти до мястото на богослужението са пет минути ходене. Оттук нататък има възможност няколко
часа да събереш сили за дълга молитвена работа в църквата. Тук е полето, тук си си у дома, а ето звук на близка
камбана, зовящ те в църквата. Монашеският живот в манастир предполага, че връщайки се от богослужение,
ще намериш храна на трапезата – макар и съвсем оскъдна поради поста – но приготвена и налична. А сегашният поклонник (най-често жена), пристигайки вкъщи, отива при печката и храни домочадието. Както виждате,
нейният подвиг, свързан с поста, се удвоява, дори утроява.
Не можем да променим драстично жизнените си условия, но можем да променим отношението си към тях. Необходими са чувствителност и съчувствие от страна на духовните отци към „малкия енориаш“, който се бори

Светодавец брой 2/2020

Църковни празници

за живота си, и – изтощен от разхвърляния си живот – се опитва да служи Богу. Той не чете всичко, дори не
прехвърля всичко, не чува всичко. А и не разбира всичко, каквото е дочул и прочел. Нужни са търпеливост и
снизходителност. Недопустимо е да се вдига летвата на изискванията и да се реагира с навъсеността на познавача, който обучава лаик. Трябва да разберем, че прибързаността е враг на утринната молитва, а умората – на
вечерната. Така че може би следва да учите молитвите наизуст, за да се молите по памет, облегнати на прозореца
във вагона на метрото. Не е редно да укорявате някого, че се моли именно така, а следва да го окуражавате и
утешавате.
Още един необходим коментар за особеностите на времето ни – това е преходът от акцентиране върху храната
към акцентиране върху информацията. Човекът от прежните времена е бил по-здрав и по-твърд от нашите съвременници. Празният стомах му е бил необходим за намаляване на биологичната му активност. Било му е необходимо истински да се отслаби, за да се въздържа от диви страсти. Съвременният човек е по-скоро болнав и
слабоват. Той не страда от излишък на физическа сила, не повдига планини. Обратното, той се събужда уморен
и едва влачи нозе през деня. От друга страна, е прехранен, претъпкан с информация, струяща в очите и ушите
му като тропически дъжд, която информация превръща мнозина почти в пациенти на психиатрична клиника,
които – по някаква причина – си спят у дома.
Да се изключи телевизията и да не се включва поне през първата седмица от Великия пост ще е по-полезно, отколкото да се проверяват етикетите на храните дали вътре има сухо мляко, или нещо друго, което не е постно.
Музика, клюки и ялово дърдорене, телевизионни шоута, „висене“ в любимите сайтове – тези неща са много
по-опасни от чаша мляко и изискват много по-стриктно, безмилостно поведение спрямо себе си.
Естествено, не казвам, че следва да минете на „информационен пост“ и да продължите да ядете каквото си щете.
Телесното ограничаване, както са казали отците, е наистина „майка на всички добри неща“. Трябва да „изсушите“ корема и да давате милостиня, следва да четете свещените писания и да коленичите. Същевременно следва и
да разбираме чудатостите на света, в който живеем, и да не се опитваме – както е посочил св. Филарет Московски – да превърнем града си в Тиваида, а 19-и век в 5-и век. И съвременникът на св.Филарет, с не по-малко удивителни живот и мисъл, св. Игнатий (Брянчанинов), би добавил като заповед словата си: „Разбирай времето“.
Нетрезво и неразумно поведение спрямо живота ражда грешки на всяка крачка и дискредитира възможността
да се води тих и мирен живот с достойнство (1 Тим. 2:2).
И така, не трябва да мерим с един аршин всекиго, но да работим с всеки човек като с „отделен случай“. Не може
да не бъде отчетена фактическата суетност на големите градове с техните разстояния, пътувания, умора. Не
може да не помним, че постенето и молитвите са ментална работа на вътрешния човек и това значи, че враг на
тази работа е излишъкът на информация – и то в по-голяма степен, отколкото излишъкът на калории.
Останалото е въпрос на опит, защото само пешеходецът се справя с пътя, а не онзи, който изучава картата на
пътя.
***
Йеромонах Макарий (Маркиш), ръководител на службата за връзки с
обществеността на Ивано-Вознесенската епархия:
- Какво трябва да бъде главното в дните на поста? Отговорът – от опита на Църквата
и личния опит – следва да е в „относителни“ понятия, а не в абсолютни оценки. Не
изисквайте от човека: яж това и това, чети тези молитви, ходи на църква по това и това
време, а предложете следното:
– определете ред за хранене на цялото семейство (ако имате такова) - и за децата, и за
възрастните, за цялото време на поста (например сладки неща - само в събота и неделя, и т.н.) и помолете свещеник да благослови спазването на този ред;
– определете ред за гледане на телевизия (от ограничения до пълно изключване);
– увеличете продължителността на личните си и семейните молитви;
– определете време за лично или общосемейно четене на православна литература, подходяща за всички;
– определете време за църква през седмицата, подгответе се за участие във великопостните богослужения (намерете текстовете на Великия покаен канон, Вечерня, Литургията на преждеосветените дарове);
– помагайте си един на друг (тактично и ненатрапчиво) да се подготвите по-внимателно и сериозно за изповед.
Изповядайте се няколко пъти през Великия пост и по възможност се причастете със светите Христови Тайни.
– с помощта на близки или самостоятелно си поставете и решете някакви конкретни нравствени задачи (да се
освободите от този или онзи навик – например пушене, да посетите някого, който се нуждае от помощта ви, да
дадете осезаем принос в някое дело и т.н.);
Какво не бива да се прави: да се дава обет „за поста“ да се въздържате от някой грях или лош навик: ако е грях,
следва да се отървете от него завинаги. Ако например имате „проблеми” с алкохола и дадете обет да не пие-
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те през поста, това означава, че седем седмици ще
предвкусвате запоя и ще посрещнете светата Пасха
като свиня.
***
Протойерей Сергей Вишняков, архиерейски наместник на област Обнинск на
Калужска епархия, директор на духовно-образователния център „Вяра, надежда, любов“:
Най-важното за християните през поста е да бъдат
особено внимателни през тези дни. Това е период
на усилена работа върху своето вътрешно състояние. И въздържанието в храната, и молитвата са
само условия, при които се достига нашата цел –
очистването на душата. Ако имате възможност, е
нужно да отидете в църква да се помолите. Особено
добре е да слушате Покайния канон на Св. Андрей
Критски, който с дълбочината на покайните мисли
въздейства много силно на сърцето и разума. Ако
нямате такава възможност, не се отчайвайте.
Добре е да избягвате външни демонстрации на своя
подвиг, не правете унили физиономии през поста,
бъдете дружелюбни и спокойни. Същевременно
се постарайте да бъдете кротки, така че от вас да
не произлиза нищо негаивно. Един от признаците
на неправилен пост е раздразнителността, гневът.
Често се проявява – особено когато има борба между стария и новия човек. Затова внимателността
(трезвостта) е ядрото, около което се изгражда целият живот на духовния човек. През поста следва
да се наблюдаваме внимателно: какво казваме, в
какво се вслушваме, накъде гледаме, за какво копнее сърцето ни. Това е главното. Необходимо е да
разберем, че Великият пост не е само някакъв сегмент от жизнения ни път, а изображение на целия
ни живот – както учат светите отци.
Когато работите върху себе си, трябва да изясните
какво най-много мъчи съвестта ви, какво ви пречи
да живеете, от какво искате да се избавите; и да се
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стараете да положите максимални усилия да постигнете това чрез
постене, покаяние и молитва.
От друга страна, безусловно по
своята продължителност постът
напомня на своего рода наш ежегоден десятък към Господа, наше
жертвоприношение към Бога.
Трябва да жертваме. Представете
си човек с привидно невинно занимание – да чопли семки. Те са истински постна храна, но е добре да се научим на въздържание в малките
неща, защото по думите на апостол Павел – „няма да
бъда обладан от нещо“ (1 Кор. 6:12). Или например опитайте се през поста да се въздържате от сладко. Няма
нужда да се споменава, че е редно да се въздържате от
телевизия, ненужно общуване, телефонни разговори,
говорене по Интернет-форуми и от други дейности,
които разсейват.
Всъщност хората могат да запазят трезвост и в градския
живот. В първия том от съчиненията на св. Игнатий
(Брянчанинов) има глава “Чин на внимаващия над себе
си и живеещ в света“ – за това как да се спасим в големия град, с какви мисли да ставаме сутрин, с какви мисли да лягаме вечер и как да се държим през деня. Християнинът не е изолиран. Ако е монах, е друго нещо. Но
ние живеем в света. Православните миряни трябва да
се различават от другите по духовния си живот. Молим
се: „Отче, да се свети името Ти“. Името Му се свети не
само в небесата, а и в нас, така че хората, които ни гледат, да прославят небесния ни Отец и да желаят да живеят по повелите на Църквата. Това е да обичаш Господ.
Не можем всички да преживеем едно и също, но всеки
може – според вярата си и съответно на условията си
на живот. Относно въздържането от храна всичко е индивидуално: постете както можете, но се стремете към
въздържание. За едного ще е достатъчно да се въздържа
от месо, друг би постил по-стриктно, а трети въобще би
се отказал от храна. Съществува прост принцип: „Всич-
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ко ми е позволено, но не всички неща са полезни“(1 Кор. 6:12).
Гордостта има две крайности: всичко или нищо. Гордият не крачи по среден път. Всичко следва да е в такава
мяра, че тялото ни да не пречи на разума ни да се моли. Това е главният принцип.
Нека се върнем към първата си мисъл – към вниманието.
Не е необходимо през тази първа седмица да си налагаме непосилен аскетизъм. Постът е олекотен за болните,
учащите се и бременните. Прекомерното телесно изтощение от постене е също така вредно, както и преяждането. Как можеш да се молиш, ако вече падаш и краката ти се подгъват от изтощение по време на молитвата?
Опитът на църковната история сочи осъзнатото от древните аскети – че се оказва, че е по-лесно да се пости,
отколкото да се бориш с мислите си, и че е по-лесно да се спи на земята, отколкото да се прощава. Още от онези
времена отношението спрямо аскетизма и спрямо работата върху себе си се е променяло.
Ако жена седи вкъщи с децата и не може да отиде на църква да чуе Великия покаен канон на св. Андрей Критски, то тя може да прочете канона вкъщи (сега има достатъчно книги), дори нощем – както са правили нашите
благочестиви баби.
И най-важно през Великия пост е не да се затвориш в себе си, а да се опиташ да се поправиш. Не бива да се
изяждаш от самокритика - ние сме далеч от съвършенството, но можем да проверим „какво ни побърква“ и в
зависимост от това, какво видим вътре в себе си, да се освободим бързо чрез изповед. В противен случай ще ни
обхванат отчаяние и униние, ако само преценяваме греховете си. Външно следва да сме дружелюбни и приветливи и да помним, че сме чада на нашия небесен Отец.
Превод: Димитър Банков
Източник: Православие.ру
*Заглавието е на редакцията

Пазенето на въздържанието е запечатено от четирите сезона, за да може през цялата
година да помним, че постоянно се нуждаем от очистване и че чрез пост и милостиня
трябва да изкореняваме греха, който се преумножава от слабостите на плътта и
нечистите желания... Както Господ е щедър към нас с плодовете на земята, така и ние
по време на поста трябва да бъдем щедри към бедните.
Св. Лъв, папа Римски
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доц. Павел Павлов:

Неправомерно
набеждават българите
в етнофилетизъм
На 28 февруари 1870 година султанското правителство издава ферман, с
който узаконява обособяването на българска църковна йерархия (наречена „Екзархия“), отделна от Цариградската патриаршия. По силата на
султанския ферман и екзархийския устав, изработен от Църковно-народния събор, свикан в Цариград през 1871 г., Българската екзархия е
призната за официален представител на българския народ в Османската империя. За Българската екзархия, за превратностите на времето, за
политическата и църковна ситуация от края на XIX век Кирил Георгиев
разговаря с доц. д-р Павел Павлов от Богословския факултет на СУ „Св.
Климент Охридски”.

Паметник на митрополинт
Иларион Макариополски, намиращ се
пред сградата на Св. Синод в София.

Павел Павлов е роден през 1967 г. Завършил е Духовната семинария „Св.
Иоан Рилски”, Черепиш. Магистър
по богословие и история от СУ „Св.
Климент Охридски”, а също и от Аристотелевия университет в Солун.
Защитил е докторат по богословие. Понастоящем е преподавател в
Богословския факултет на СУ „Св.
Климент Охридски” по история на
Църквата (въведение в история на
Църквата, история на БПЦ, история
на православното богословие през XX
век, християнско поклонничество).
Преводач на съвременни православни
автори.

- Доц. Павлов, отбелязваме 150 години от издаването на султанския ферман за учредяването на Българската екзархия. В какво
време родната ни Църква получава своята независимост и каква
е историческата и политическа обстановка тогава?
- Бих казал, че това е едно изключително сложно, макар и
интересно време - времето в което преминава последният етап от желанието и борбата на българите
да имат отделна, самостойна църква. Първо, защото почти всички съседни страни и народи получават свои отделни държави, макар и зависими от Османската империя, макар и с един по-скоро
автономен, отколкото независим статут. Влашко и Молдова в тези години ще се обединят в новата
румънска държава. Сърбия след Първото и Второто сръбско въстание ще успее да извоюва своята
автономия и ще тръгне по свой път; не на последно място Гърция, която получава своя независима
държава и много скоро ще получи - още в средата на деветнадесети век - своята църковна независимост и признание от Цариград. Там има една много къса гръцка схизма, която бива преодоляна към
края на 1850 г., но така или иначе имаме около себе си независими вече държави, християнски, а и
не само това. Тези държави обаче имат апетити към останките от Османската империя, разбирайте това са българските земи. По този начин около Руско-турската война и участието в Освободителната
война през 1877-78 г. съседните ни държави са компенсирани за участието срещу Османската империя с територии. Поморавието отива за Сърбия, Добруджа отива към Румъния и т.н.
Не е само това, разбира се. Това е едно изключително напрегнато време, в което трябва да се взимат
бързи решения. В този смисъл аз изживях болестта на критиката на екзархийското дело в моите
по-младежки години, особено студентските години. Тогава много често разсъждавахме дали пък не
са прекалили с желанието си да имаме поместна църква, дали това нещо не би могло да се случи и
по по-добър начин. Към днешна дата обаче, с оглед на честването на 150-годишнината от учредяването на Българската екзархия, трябва да ви кажа, че облажавам тези наши велики предци, духовни
старци, които сме имали и които наистина са постъпили навременно, смело и решително, макар и
с много лични жертви. Например екзарх Антим, който е прекрасно образован в Куручешме, в Патриаршеската школа, в Духовно-богословското училище в Халки, след това - в Московската духовна
академия. Един човек с огромни познания по история на Църквата и по канонично право. Смятате
ли, че му е било лесно? Аз поне съм проследявал години наред
Учредяването на
как у него назрява желанието да подкрепи Българската църква.
Българската екзархияТой е висш клирик на Цариградската патриаршия. Човек, който
дори би могъл, при по-различни обстоятелства, да бъде и кане на живот и смърт дидат за патриарх, той в битността му на Видински митрополит,
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след огромни колебания, да подкрепи въжделенията на българите за самостойна църква. Често пъти
в историята, за да се случат някои важни, велики за един народ събития, трябва да се премине през
много лични жертви. Тези хора пожертваха личното си добруване, личното си благоденствие, мира
в душите си, ако щете. Не би могло да се случи по друг начин в историята, защото нашето място е
най-близо до Цариград, най-близо до сърцето на Османската империя. Българите живеят в Тракия,
Мизия и Македония, а това са все прилежащи до Цариград територии. Ние не сме в Молдова, не сме
в Украйна, нито сме във Войводина или Срем, някъде в периферията на Империята. Нито сме в Косово или в Босна, да речем, - територии, от които Османската империя може да се откаже с лека ръка.
Ние сме в сърцето на Империята. Българите живеят около Цариград. Те изхранват с производствата
си; със зеленчуците, с животновъдството в Странджа и околните планини буквално изхранват Цариград. Не би могло да се случи по друг начин. Така че не може много да разсъждаваме с „ако” - или
трябваше постепенно, или много директно да бъде разрушена Османската империя, както се случи
това по време на Първата световна война, за да може да има друга историческа съдба.
По отношение на Църквата обаче моментът наистина е изключително важен, защото през
фермана за учредяване на Българската екзархия беше узаконена, така да кажем, и общоприета или
беше оповестена пред Великите сили и пред всички територията, в която живеят българите. Това
става чрез десетия член във фермана и това е изключително важно, защото това после ще очертае
т.нар. Санстефанска България - това е картата на Българската екзархия.

- Знаем, че Българската екзархия подпомага особено обединяването на българите и спомага
много за създаването на съвременната българска държава. И въпреки че в историята няма „ако”,
нека предположим само, ако нашите прадеди нямаха смелостта и куража да изявят желание за родна
църква, какво щеше да се случи с БПЦ?
- Вече споменахме, че не бива много да спекулираме с това „ако не би станало нещо...”, защото
по Божи промисъл така се е случило. В това време - това е станало. Но ако не се бе получило това
трудно решение за създаването на отделна църква, макар и в рамките на Цариградската патриаршия?
Ние никога не трябва да забравяме, че идеята за Екзархията е за отделна компактна общност, но в
рамките все пак на Цариградската патриаршия. Последвалите събития ще създадат тази дистанция
между Екзархията и Цариградската патриаршия, но това най-вече ще се получи и благодарение, със
съжаление го казвам, благодарение на схизмата от септември 1872 г. Особено по отношение на бъдещата съдба на българската държава, учредяването на Екзархията е на живот и смърт. Без Екзархията
и без очертаването на тази георграфия на българския народ - да очакваме едно бързо разрешение
на въпроса и освобождение на България, само седем-осем години след учредяването на Българската
екзархия. Екзархията създава основата, а отделно тя дава и много надежди. Вече народът започва да
Карта на
Българската
екзархия
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се самоопределя като български. Ако беше се случила Руско-турската освободителна война без наличието на Българска църква, просто не ми се мисли какви компенсации щяха да получат съседните
държави и дали България не би се заключавала само в това, което, между другото, и Берлинският
конгрес искаше - по никакъв начин да не се получи една голяма българска държава, а само Княжеството, което е само Северна България между Дунава, Стара планина и Софийска област, Софийското поле буквално... Така че можем да си представим: добре, че е била Църквата, която да бъде не само
духовният обединител на българите, но и заявител на високия подиум на срещата на Великите сили,
на онези, които решават въпросите за мира и войната, че това са български земи, в които хората имат
българско самосъзнание.
Екзархията изиграва още по-голяма роля в подкрепата и окуражаването на българите да се самоидентифицират като такива. Да се самоопределят като българи, а не просто само като православни
или само като балканци, или само като османци, защото в онзи период - не трябва да забравяме и това
- тече една много интересна тенденция в рамките на Османската империя за изграждането на османска нация, защото става ясно, че след Великата френска революция идва времето на национализмите
и започва да се изграждат тип отделни националности, които да бъдат основната част на тези държави. Със създаването на идеята за османска нация за българите в Османската империя, макар ние много често да говорим за църковния контекст срещу гърците, да не се погърчим, но много по-голямата
опасност е османската асимилация с оглед на това да се дават големи възможности и привилегии за
самоопределение, дори за вътрешна автономия само и само ние да останем в рамките на Османската
империя. Създаването на Българската екзархия има значение и за решаването на този т.нар. чисто
народностен и национален момент в
оттласкването, самоидентифицирането на българите и оттласкването не
само от православните гърци, но и от
секуларните османци, които не искат
да намесват религиозната тема, а са
склонни да дадат много големи права
на отделните религиозни общности,
само и само да останат в Османската
империя и да бъдат част от тази нова
и новоизграждаща се османска идентичност.
Между другото, има голям успех тази османска идентичност, иначе
как да си представим след разпадането на Османската империя този бърз
възход на републиканска Турция. Има
много солидна основа отдолу, която
работи още през целия деветнадесети
Първият църковновек - младотурското двужение, Миднароден събор от
хат паша и много, много други. Ние
1871 г.
в България обикновено подценяваме
османската дипломация и администрация, но това е много погрешно, защото тя е най-добрата в онова време на Балканите. Много по-добра от зараждащите се такива на Гърция, на Сърбия, на власи и
молдовци или пък на българи. Това е още един елемент, който е изключително важен, когато говорим за създаването на Екзархията. Слава на нашите предци и благодарност към Господа, че в крайна
сметка историята се случи такава, каквато наистина по Божий промисъл и стана.
- Тези наши предци, за които Вие споменахте - първите ни родни митрополити, биват анатемосани от Вселенската патриаршия като схизматици. Каква е ереста на етнофилетизма и има ли я и
днес?
- Малко е пресилено да говорим за ерес на етнофилетизма. Тази тема се разглежда на Църковния, Всеправославния събор, така да кажем ако щете, понеже днес все по-често се налага тази терминология, но Съборът от 1872 г. има претенции да бъде Общоправославен или Велик събор. На него
има доста сериозна представителност. Той е свикан за решаването на ситуацията с българския църковен въпрос. Протоколите на този събор наскоро бяха преведени и ние можем да видим там, че темата за етнофилетизма сякаш се поставя... поводът са българите, но малко по-рано сме имали такъв
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въпрос с Гръцката църква, която има около петнадесетгодишна схизма с Цариград. В същия момент сърбите имат и претендират за поне няколко поместни църкви в рамките на едно мъничко
сръбско княжество по онова време, т.е. темата за
етнофилетизма не е българска. Ние сме нарочени, българите, защото сме повод за свикване на
този Събор и за изказването на Църквата по тази
тема, но това е бич на целия деветнадесети век.
Има шампиони в етнофилетизма и това не сме
българите. Без да ги назоваваме, но понеже стана
дума за днешно време дали има такива тежнения,
трябва да кажем, че особено големите претендиращи църкви са даже още по-големи носители на
идеи на етнофилетизма. Не говорим за онзи етнофилетизъм, който е осъден на Събора от 1872
г. с оглед на българския църковен въпрос, но говорим изобщо за това явление в Православната
църква и в отделните поместни църкви. Днес
няма нито една поместна православна църква,
в която да няма подобни на етнофилетистките тежнения, и не трябва да си правим никакви
илюзии. Дали това го няма в Румъния, която посочваме като една от много добре стоящите днес
поместни православни църкви с изключително
духовно развитие в последните тридесет години
и това се наблюдава с невъоръжено око? Очевидно е. Не знам това на някого дали му е направило
впечатление: Румъния е една многосъставна държава, в която влизат шест страни, територии на
шест различни страни. Тя е рожба на статуквото, на новия световен ред след Първата световна
война и тогава се създава тази Велика Румъния
или Румъния Маре, която всъщност включва
много различни не просто етнически групи и
етноси, но вътре са включени и различни религиозни групи. Какво се случва? След петдесет
години див комунизъм в Румъния, от най-жестокия тип, и не обединен още румънския народ,
защото комунизмът не успя да заличи разделенията, се случи така, че последните двадесет години
внимателното наблюдаване на статистическите
данни в Румъния ни води до невероятни изводи как може една активна поместна православна
църква, която става основен изразител на идеята
за румънска православна идентичност, да прави
румънци, разбирайте и да привлича от периферията хора, които до преди петдесетина години
са били униати, римокатолици или пък привлечени от други традиционни за Румъния още от
шестнадесети и седемнадесети век протестантски общности. В Румъния, в Трансилвания и Берат, има много такива и виждаме как Румънската
православна църква, като основен изразител на
румънската идентичност, започна да привлича;
и в новите статистики ще видите колко повече
румънци има, отколкото преди. И те са паралел20
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но: с увеличаването на броя на православните
в Румъния се увеличава и броят на тези, които
изразяват своята румънска идентичност, а не се
определят като банатци, не като трансилванци,
не като хора от Марамуреш или добружанци,
или пък молдовци, или пък власи, да речем.
Изключително важен е този пример и
виждаме как днес елементи на етнофилетизма
(ние, богословите, винаги го употребяваме в
негативен смисъл, когато говорим за етнофилетизъм), могат доста положително да работят в
тази посока. Затова и Румънският патриарх, когато се поставя въпросът за етнофилетизма на
Събора в Крит, той казва: „Братя, нека не правим нищо по темата, за да не би, като изхвърлим
мръсната вода, да изхвърлим и бебето с нея”.
Виждаме една мъдрост от страна на един първойерарх, който казва: „Недейте да се изразяваме крайно”, защото богословите, канонистите,
хората, които се занимават с догматическо богословие, винаги в нашия случай, когато се изказваме, има някаква крайност, която обаче не е
особено съобразена с историческите реалности.
Така е било и преди 150 години, както и днес
сме в същата ситуация. Бих казал, че във всички около нас поместни православни църкви има
огромни елементи на етнофилетизъм. Та да не
би да няма такива в Македония, да не би да няма
в Гърция!? Гърците са учители в тази посока на
всички. Така че да се нарочват българите... На
менe ми е много мъчно, когато и в американски
учебници по православно богословие и по история на Църквата, за съжаление, наложено още
от началото и средата на двадесети век, когато
стане дума за етнофилетизъм всички сочат с
пръст България и българите. Ние сме потърпевши от етнофилетизма, а иначе всички поместни църкви, които се простират в отделни държави, имат в значителна степен етнофилетизъм
и бих казал напротив - в днешно време в България етнофилетизмът, дори с положителните
му проявления, е почти незабележим. Затова не
бива да се чувстваме гузни и да изпитваме някакъв комплекс, етнофилетистки комплекс заради
историята от преди 150 години.
Продължение в следващия брой.
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Учредяване на Българската екзархия и
църковно-народните борби в
доц. д-р Костадин Нушев
Самоковска епархия
Темата за духовно-просветните и църковно-народни борби на българите за изграждане на независима
Българска църква през ХІХ век и отражението на
тези исторически процеси в рамките на отделните
епархии и локални общности е изключително интересна и полезна за анализа и реконструирането на
процесите на самоорганизиране и представителство
на българските църковни общини през този период,
а така също и за формирането на институционалната уредба и административната структура на Българската екзархия.
За да опознаем по-добре и по-пълно спецификата на
църковно-институционалните въпроси около формирането на институционалната уредба на Българската екзархия - като самостоятелна организация
на поместната православна църква на българите, е
необходимо да се опитаме да доловим характера и
динамиката на тогавашните усилия за изграждане
на едно пълно и всеобхватно представителство на
българските църковни общини в рамките на един
върховен и обединяващ учредителен църковен орган, какъвто е бил Първият църковно-народен събор на Българската екзархия, свикан през 1871 година в Цариград (Нушев 2016:74-80).
Това събитие е кулминация на усилията и стремежите на българите да придобият такава форма на организиран духовен и църковен живот в рамките на
каноничното устройство на Православната църква,
който да съответства по-пълно на техните религиозни и духовни потребности, да отговаря на нуждите на времето и да отразява по-адекватно нарасналите потребности от духовна просвета, образование
и добре подготвен просветен църковен клир, който да служи на разбираем за българското паство
църковно-богослужебен език. Всички тези елементи присъстват и се преплитат в духовните цели на
църковните борби за създаването на независима и
самостоятелна Българска църква и тяхното отражение може да се види както сред църковната общност
на българите в Цариград и другите големи градове
извън териториалните предели на България, така и
в рамките на съществуващите епархии, епархийски
центрове, манастири и енорийски църковни общности навсякъде в българските земи.
Църковно-народните борби в Самоковска епархия
Тези процеси могат да бъдат проследени и илюстрирани и посредством прегледа на по-характерните
и по-важните събития в тогавашната Самоковска
епархия, свързани с борбата за създаване на български църковни общини, духовна просвета и новите
български училища. Като резултат от това пробуж-

дане и духовно движение сред българите църковният
живот в градовете, и в епархията като цяло, постепенно се активизира и естествено се включва в организирането на борбите за създаването на Българската
екзархия (Стефанов 1985: 25-31).
Брожението сред българите в големите градове на
епархията и околните селища, които традиционно са
свързани с духовната и просветна дейност на Рилския
манастир, каквито са Самоков, Дупница, Банско, Джумая, Разлог, Кюстендил, Бобошево и други, се усилва
още преди времето на Кримската война, но ескалира
непосредствено след нея. В тези процеси много важна
роля играят традиционно монасите и духовниците
от Рилския манастир, които като таксидиоти, проповедници и учители в създаваните към манастирските
метоси в градовете от епархията училища са един от
основните движещи фактори в църковната и духовно-просветната дейност по това време.
Особеностите на църковния и духовно-просветния
живот в Самоковската епархия се определят в средата
на ХІХ век от специфичната роля на градовете Самоков и Дупница, които са съответно църковно-епархийски и административен център на областта. В тях развиват активна духовна и учителска дейност рилските
духовници и монаси, сред които и Неофит Рилски,
които обучават свои последователи, заемащи учителски длъжности в местните прицърковни школи. Тези
ученици постепенно се превръщат, от своя страна, във
водещите просветни и църковни дейци. Още през 30те и 40-те години на ХІХ век виждаме ясно оформящите се групи на активни и просветени българи, които се
борят за българско богослужение и училище, и представителите на съперничещият им лагер, групиран
често около гръцките митрополити, които се стремят
да ограничават това движение (Темелски 1993: 28-31).
В рамките на църковните структури на Самоковската епархия тази обща и характерна за Българското
възраждане тенденция се проявява и на местна почва. Това може да се види особено след убийството на
Самоковския митрополит Игнатий І и около дейността на гръцкия владика Матей и оформилата се около
него про-фанариотска църковна партия. При честата
смяна на митрополити, в рамките на съществуващата
тогава практика, се активизират в една или друга посока и съществуващите съперничещи си групи в църковния живот. Тенденциите и насоките на църковната
дейност по това време се определят до голяма степен
от характера и амбициите на самите епархийски архиереи или се повлияват от личностните особености на
митрополитите на Самоков и техните заместници.
Твърде рано, изглежда, българите вече имат само-
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чувствието и самосъзнанието за необходимостта да
бъде избран изявен и просветен български духовник – монах или подготвен епископ, свързан с Рилския манастир, за Самоковски митрополит. Такъв е
бил случаят след убийството на митрополит Игнатий, чиято нелепа и мъченическа смърт се отразява
много дълбоко в съзнанието на вярващите християни. Запазени са исторически свидетелства за това, че
самият Неофит Рилски след неговото учителстване
в Самоков е бил поканен и предложен от българите
да заеме тази епархийска катедра, но просбата им не
е била удовлетворена (Темелски 1993: 30).
Отделните митрополити се опитват да се опират в
своята дейност или на съществуващите църковни
представители и епитропи на местните църкви и
манастирски метоси, или на новите активни участници в обществения и църковния живот, каквито
са занаятчийските еснафи в градовете. Българската
кауза в рамките на тези борби се засилва от чувствителното нарастване на ролята на българските
занаятчии и търговци в определянето на насоките
на образователното и духовно-просветното дело в
градовете или от присъствието на рилските монаси
и духовници в църковния и духовно-просветния
живот на епархията. На тези тенденции се противопоставят гъркоманските и антибългарски фактори,
които местните наричат „българомахи”. Те набират сила при опитите да се прокарват и налагат от

Самоковският митрополит Доситей с
дякони.
Снимка: Музей Самоков
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съответните гръцки митрополити - по-грубо или
по-завоалирано - характерните за тогавашното фанариотско направление принципи на елинизация и
ограничаване на присъствието на българския език в
богослужението и училищното дело на църковните
центрове в епархията.
Рилските духовници се включват активно в борбата
на българите от Самоковската епархия и подпомагат усилията на цариградските българи за учредяване и устройване на българската църковна община в
Цариград. Такъв е например архимандрит Стефан
Ковачевич, който още в началото на 50-те години
подкрепя българите в тяхното благородно, народополезно и Богоугодно начинание, като откликва на
молбата им да бъде ръкоположен за епископ. В архива на Българската екзархия и на Доростоло-Червенския митрополит Григорий се съхраняват писмата,
разменени между него и епитропите на Цариградската община, свързани с това начинание (Мишев
1925: 73-77).
По това време в Цариград е и Неофит Рилски, който
като преподавател по славянски език във Висшата
богословска школа на Цариградската патриаршия в
Халки участва в освещаването на първата българска църква „Св. Стефан” в Цариград и произнася
своята прочувствена проповед за духовната връзка
на Църквата с народа и значението на родолюбието и патриотизма в живота и делото на българите
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като народ и духовно пробуждаща се нация (Мишев
1925: 43-57).
Още при отделянето на Българската църква от Цариградската патриаршия през 1860 година желание
да бъде избран за Самоковски митрополит е имал и
видният възрожденски духовник Авксентий Велешки, който е роден в Самоков и е отклонил поканата
на родолюбивите българи от Охрид да стане техен
архиерей, защото искал да послужи на своите съотечественици. „Ние ожидаеме за нашето отечество,
ако е такъв промисълът на Всеведеца Бог” – пише
той в писмо до Захари Хаджигюров. „Защото неизказана мъка са претърпели нашите сънародници в
продължение на 24 години от злото и нетърпимо
поведение на двама фанариотски владици – некой
си Йеремия и дели Матей. Затова ако ни удостои Бог
– добре, а ако не бъде затамо, ние намерение немаме
за друга епархия” (Мишев 1925: 79).
След създаването на Българската екзархия и определянето на състава на епархиите, влизащи в териториалните и административни граници на нейния
църковен диоцез, през 1870 година бил създаден и
архиерейски събор на Българската църква, който да
действа като върховна църковна управа и да подготви свикването на Църковно-народен събор за изработване на Устав и избор на епархийски архиереи.
Самоковската епархия и създаването на
Българската екзархия.
Въз основа на запазените документални и архивни
свидетелства от този период, каквито са например
писмата и богатата кореспонденция на йеромонах
Неофит Рилски с неговите ученици от Самоков и
Дупница, а така също и някои архивни свидетелства и исторически извори, свързани с живота на
Самоковския митрополит Доситей (1837-1907) от
времето преди да премине към клира на Българската църква и след това, могат да се проследят някои
от по-важните събития в епархията, непосредствено предшестващи учредяването на Българската екзархия, свикването на Първия църковно-народен
събор в Цариград и избора на новия епархийски
архиерей.
В по-ново време в архивите на Халкинското богословско училище, което първият Самоковски митрополит Доситей завършва още като мирянин с
името Димитър Стойчев, е открита негова автобиография, написана на гръцки езцик като студентска
писмена работа (Румпос 2007:128-133). Самоковският митрополит Доситей е един от водещите дейци
на Българската екзархия, който се отказва от високия си пост на секретар на Светия синод на Цариградската патриаршия и преминава към клира на
новоучредената Българска екзархия. Той е първият
български епископ, ръкоположен от българските
архиереи след учредяването на Екзархията и през
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1872 година е избран като първи български митрополит на Самоковската епархия.
Представителите от Самоковска епархия на Църковно-народния събор са двама. Това са Христо Димитров от Дупница и Захари Хаджигюров от Самоков. Въз основа на писмата помежду им по време на
Църковно-народния събор и избора на новия митрополит на Самоковската епархия можем да проследим по-важните събития. Това са по-конкретно
събитията, свързани със създаването и укрепването
на Българските църковни общини в двата по-големи града на епархията – Дупница и Самоков, скъсването с църковната юрисдикция на Цариградската
патриаршия и преминаването към Българската екзархия, участието в учредяването на управителните
и представителни органи на Екзархията и присъствието на двамата видни църковни дейци от Самоковската епархия – Захари Хаджигюров и Христо
Димитров, като делегати на Църковно-народния събор в Цариград през 1871 година; дейността им след
Събора и избора на новия Самоковски митрополит
Доситей (Нушев 2016).
Двамата „първограждани” на Дупница и Самоков
Христо Димитров [Радкова 1997:5-10] и Захари Хаджигюров са типични представители на българската
възрожденска интелигенция. Те са ученици и съратници на Неофит Рилски и едни от най-авторитетните представители в Самоковската епархия от средите на църковните дейци, които водят борбата за
укрепване на местните български общини и за ограничаване на влиянието на фанариотите. И двамата
са добре образовани и авторитетни обществени фигури, които се ползват с доверието на българските
дейци и местните власти. Имат широки контакти
както с местните църковни и административни
органи, така и с влиятелни търговци от Цариград,
а също и с манастирските власти на Атонските манастири Зограф и Хилендар. Самият Христо Димитров се застъпва за интересите на Рилския манастир
и на Зографския метох в Дупница пред османските
съдебни власти в града и по-късно е избран за епитроп на Зографския метох.
Захари Хаджигюров е представител на влиятелна търговска фамилия от Самоков и виден борец
за българските интереси в Самоковската епархия
и Цариград. Той обезпечава до голяма степен на
свои разноски дейността и престоя си в Цариград
и полага големи усилия за създаване на независимо представителство на Българската църква. Тези
двама българи са основните движещи сили на борбата за българска просвета и училищно дело, за
славянобългарско богослужение, независима българска йерархия и църковна организация в рамките на Самоковската епархия. Те се включват лично
в дейността и на цариградската българска община
заедно с другите видни църковни дейци и водещи
представители на Екзархията. Още преди издаване-
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то на фермана за създаване на Българската екзархия
Христо Димитров участва в процесите по прекъсване на зависимостта от Цариградската патриаршия и
организирането на независимите български общини в епархията. От неговите писма става ясно, че на
практиките на злоупотреби при издаването на църковни вули за сключване на брак в епархията, които
били извършвани от страна на представителите на
Самоковския гръцки митрополит, местните български църковни и училищни власти се противопоставили и започнали да издават такива разрешения
за свещениците от църквите и околните села, подпечатвани с печата на училищното настоятелство.
От името на българската община като независима
от Цариградската патриаршия те контактували и с
местните турски власти, с представителите на османската администрация в областта и с атонските
български манастири и техните метоси в Самоковската епархия. През 1871 година Христо Димитров и
Захари Хаджигюров били избрани и изпратени като
представители на епархията да участват в работата
на Първия църковно-народен събор, който има за
задача да изработи устройствените принципи и правила за управление на самоуправляващата се Българска църква. Като делегати на този висш църковен
форум те участват в изработването и вземането на
най-важните решения по устройването на църковно-каноничния ред и изграждането на основните
органи на Българската екзархия и в изработване на
нейния Устав.
Изборът на Самоковския митрополит Доситей и идването му в епархията
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Както е известно, Уставът на Българската екзархия,
изработен и приет от Църковно-народния събор на
14 май 1871 г., в съответните свои членове и параграфи определя каноничната територия и устройството на църковния диоцез, а така също определя и
органите за управление на епархиите. В Гл. V, чл. 40
са изложени и правилата за избор на епархийските
митрополити (Танчев 1904: 17).
Още в известния 10-ти член на султанския ферман
за учредяване на Екзархията, който е инкорпориран и в Екзархийския устав, са изброени епархиите, които влизат в църковния окръг на Българската църква. Тук е включена и Самоковската епархия
като българска епархия и част от църковния окръг
на Екзархията (Бобчев 1927: 275).
Църковно-народният събор, въз основа на учредителните и устройствени актове, привежда в изпълнение изискванията за избор и утвърждаване на
епархийските митрополити и с това завършва процеса по конституиране на органите на църковното
управление по места. От писмата на Захари Хаджигюров до Христо Димитров и другите дейци от
епархията става ясно, че той останал в Цариград след
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приключването на заседанията на Събора до избирането на новия Самоковски митрополит. Най-важното
дело за всички бил изборът на подходящ епархийски
архиерей и това най-много вълнувало вярващите. Те
се съвещавали помежду си и обсъждали кандидатури,
но очаквали с голямо вълнение и трепет върху кого
ще падне жребият на това митрополитско служение.
Същинският завършек на процесите по новото организиране на Самоковската епархия е каноническият
избор на новия български митрополит Доситей, който бил проведен според всички изисквания на устава.
За неговата личност следва да отбележим, че той е
първият епископ, ръкоположен от български архиереи на Екзархията. През 1872 г. високообразованият и
талантлив български духовник архимандрит Доситей,
който бил на служба като главен секретар на Синода
на Цариградската патриаршия, се обявява публично в
защита на екзархийското дело, декларира своята привързаност към българската кауза и напуска своето
служение като клирик на Константинополската патриаршия, като преминава под ведомството на Българската екзархия. Той е високообразован духовник и
авторитетен клирик, който се ползва с уважението и
доверието както на гръцките, така и на българските
църковни власти и си спечелва уважението на вярващите и всички българи. В своето достойно поведение
той проявява висок морал на православен духовник
и родолюбец, като се отказва от църковна кариера в
Патриаршията, където се ползва с доверието и благоговението на самите гръцки патриарси. Доситей
избира да следва своята съвест, да изпълни своя личен дълг и призванието си като духовник и българин,
като се посвети да служи на своя народ и на Църквата,
поемайки риска от наказание и отлъчване, с каквото
го заплашват високопоставените клирици на Патриаршията в Цариград. Той изкачва стъпалата на църковната йерархия и заема всички служебни постове
до върха на Синода на патриаршията, но се оттегля в
името на каузата на независимата Българска екзархия
и народното дело.
Митрополит Доситей, със светско име Димитър Стойчев, е роден в София през 1837 година и учи в местното училище на Захари Крушов. Воден от стремеж към
повече знания, след като е учителствал за известно
време в Берковица, той се отправя с подкрепата на духовници за Цариград, където усъвършенства гръцкия
си език и задълбочава познанията си по църковни и
богословски предмети. Приет е като студент в Богословското училище на о. Халки с препоръки от ефорията на училището и там напредва в усвояването на
богословските и другите науки, като се проявява като
добър, ученолюбив и талантлив младеж. Тук бъдещият митрополит се подготвя за църковно служение, усвоява реторически и други административни умения,
като се запознава с някои видни дейци на българското
църковно-народно движение в Цариград. Той се сближава с Марко Балабанов и множество други будни

Светодавец брой 2/2020

български духовници и младежи и започва да симпатизира все по-силно на българската кауза за независима църква. Първоначално отклонява настоятелното искане на църковните власти и управата на
училището да бъде ръкоположен през последната
година от следването, каквито са изискванията на
висшата богословска школа, но през 1863 година,
след като завършва училището в Халки, е постриган
за монах с името Доситей и е ръкоположен за йеродякон. По-късно е избран за помощник на главния
секретар на Светия Синод на Константинополската
патриаршия, а през 1870 г. достига и до поста на главен секретар на Синода в Цариград, като е въздигнат в архимандритско достойнство.
Митрополитски избор и поемане ръководството на Самоковската епархия
Архимандрит Доситей сам декларира пред Синода
на Константинополската патриаршия, че е българин, и се отказва доброволно и съзнателно от своя
висок пост на секретар на Синода. Той е приет от архиереите на Българската екзархия и е ръкоположен
за епископ. Това е първото ръкоположение на епископ, извършено според каноничните изисквания от
епископата на Българската църква. След това Доситей е избран, според разпоредбите на Екзархийския
устав, за Самоковски митрополит, но поради забавяне на султанския берат за заемане на епархийската
катедра се забавя и неговото завръщане в България.
Пристигането и посрещането му в епархията се отлага за следващата година. С него в Цариград остава
и Захари Хаджигюров, който иска лично да го съпроводи до Самоков и другите по-важни градове на
епархията. Изборът на митрополита е бил очакван
с голямо нетърпение от вярващите в епархията и те
приемат с огромна радост и удовлетворение вестта,
че вече имат свой български епархийски архиерей и
за Самоковски митрополит.
Първото нещо, което митрополит Доситей предприема за организиране на живота в епархията, е да
се обърне със специално архиерейско послание до
първогражданите от своята епархия да посочат по
един свещеник от клира за архиерейски наместник
за съответните градове. На тази молба обаче Христо
Димитров от Дупница, вероятно поради съществуващите спорове и междуличностни недоразумения
сред свещенството там по това време, предлага този
избор да не се извършва в отсъствието на митрополита, а препоръчва сам митрополит Доситей след
идването си в епархията лично да подбере от свещениците свой архиерейски наместник за Дупница.
По времето преди събора при организирането на
българската църковна община има такъв предстоятел в Дупница, който носи титлата сакеларий. Но
сега първогражданите искат сам митрополитът да
устрои подобаващо разпределението на църковни-
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те длъжности чрез своето присъствие в епархията и
упражняване на архиерейските си църковни правомощия на място. Митрополит Доситей пристига в Самоковска епархия през Солун през 1872 година и посещава по-големите градове на своя църковен диоцез,
движейки се от южните предели на епархията си на
север. На 14 ноември 1872 година той е тържествено
посрещнат в град Дупница от вярващите християни и
цялото население на града и след това се отправя за
Самоков. Още с идването си в епархията той се заема с
организирането на църковния живот в отделните енории и духовни околии и привежда в изпълнение основните уставни положения и решенията на Събора.
Така църковните установления на върховната църковна управа на Екзархията се привеждат в изпълнение
чрез него и в отделните енорийски общности на Българската църква.
Самоковският митрополит Доситей и неговото църковно наследство
По инициатива и с благословението на новия Самоковски митрополит Доситей е започнат строеж на
нови православни храмове в епархията и е създадено
в Самоков известното духовно и свещеническо училище. Това е прочутото Самоковско-Риломанастирско училище, което като църковна школа митрополит
Доситей желае да изгради по модела на Висшата богословска школа на о. Халки, която сам той е завършил.
За това свое начинание митрополит Доситей е подкрепен лично и от екзарх Антим І, който му препоръчва
за целите на предприетото духовно-просветно начинание учители по богословие, които също са завършили Халкинската богословска школа. Следва да отбележим, че проектът за това свещеническо училище в
Самоков датира още от времето на духовно-просветната дейност на йеромонах Неофит Рилски и неговото
усилие и попечение към Рилския манастир да се уреди
едно съвременно и напредничаво духовно училище за
подготовка на българските свещеници. Проект за такова училище Неофит Рилски подготва към постницата „Свети Лука“, където обичал да се усамотява за
духовен подвиг и книжовна дейност. По-късно, през
1903 година това свещеническо училище е преместено от Самоков в София с подкрепата на монашеското братство на Рилския манастир, а негов приемник и
продължител в областта на духовното и богословско
образование на Българската църква става Софийската
духовна семинария „Св. Иван Рилски”.
Самоковският митрополит Доситей заема и други
важни и отговорни длъжности в Синода на Българската църква в Княжество България и е един от видните и високообразовани български архиереи след
Освобождението. Той е инициатор за изграждането
на множество нови православни храмове в епархията
и за провеждането на множество духовно-просветни
инициативи на Българската църква. По негова ини-
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циатива е изграден и новият катедрален храм „Св.
Георги” в град Дупница, на северната стена на който,
във външния притвор, и до днес стои един ктиторски и възпоменателен надпис за решението и благословението на митрополит Доситей за изграждане
на църковната сграда. Самоковският митрополит
Доситей светителства начело на епархията до 1907
година, когато завършва своя земен път. След неговата блажена кончина не е избран нов архиерей за
овдовялата митрополитска катедра и с това тя де
факто престава да съществува като самостоятелна
епархия. Този факт предопределя Самоковският
митрополит Доситей да остане в по-новата история
на Българската православна църква като първия и
единствен български митрополит на Самоковската
епархия, която след неговата земна кончина прекратява своето съществуване като самостоятелна църковно-административна област и преминава към
диоцеза на Софийската митрополия на Българската
църква. Животът и делото на Самоковския митрополит Доситей като забележителен български архиерей с възрожденски дух и достоен църковен пастир илюстрират усилията и увенчават борбите на
българския народ, не само от неговата епархия, за
църковна независимост, културен подем и изграждане на новата Българска екзархия в края на ХІХ и
началото на ХХ век.
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“ТЪРЖЕСТВУВАЙ БЪЛГАРСКИЙ НАРОД!”
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(По случай 150 години от издаването на султанския ферман за учредяването на
Българската екзархия)
Тhe establishment of the Bulgarian Exarchate and the
struggles for independent Bulgarian church in Samokov
diocese
Assoc. prof. Kostadin Nushev, PhD
The main issue of the presentation is related with the
processes of the struggles for independent Bulgarian
church and their reflexions on the local level of Samokov
diocese. On the basis of the different documental sources,
for example the corespondation of Neophyte Rilski with
his disciples from Samokov and Dupnitsa, the presentation
make an overview of the more important historical
stages, during the decades before the establishment of the
Bulgarian Exarchate as an independent Bulgarian church
and the organization of the First Church Council in
Istanbul in 1871. As a concrete subject on the presentation
is a particularly the efforts nearby organization and
stabilization of the local Bulgarian church communities
in a two important towns of a diocese – Dupnitsa
and Samokov. The final act of the establishment and
organization of Samokov diocese as a eparchy of the
Bulgarian church is the election and enthronization of
new Bulgarian metropolitan of Samokov Dositej.

доц. д-р Христо Темелски
Тази година се навършват 1155 години от покръстването на българския народ при св. цар Борис-Михаил Покръстител; 1150 години от
основаването на самостойната Българска православна църква; 785
години от възобновяването на Търновската патриаршия, 645 години от избирането на св. Евтимий за Търновски патриарх, 160 години
от Българския Великден, 180 години от рождението и 105 години
от смъртта на екзарх Йосиф I, 150 години от издаването на султанския ферман за учредяването на Българската екзархия; 145 години
от смъртта на митрополит Иларион Търновски (Макариополски);
75 години от избирането на последния български екзарх Стефан и
75 години от вдигането на схизмата.
В паметната 865 г. българският владетел княз Борис I покръстил
своя народ, като пет години по-късно успял да се сдобие с независима църковна йерархия. Така от 4 март 870 г. започнал сложният и
трънлив исторически път на поместната Българска църква - осма
по ред в тогавашната органическа православна общност. В края на ХIV в. българите загубили своята държавна
независимост и били завладяни от Османската империя. Малко по-късно (около 1416 г.) дошъл и залезът на
Търновската патриаршия, чийто диоцез преминал под юрисдикцията на Вселенската цариградска гръцка патриаршия. Югозападните и западните български земи останали до 1767 г. в диоцеза на погърчената Охридска
архиепископия, след което и те били погълнати от Патриаршията.
Така в продължение на няколко века българите в Османската империя били считани за част от гръцкия православен народ (рум милет), като за техен духовен водач (милет баши) турската власт признавала единствено
Цариградския патриарх, чийто функции непрекъснато се разширявали и в гражданско-правната сфера. В края
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на ХVIII и началото на ХIХ в. патриаршеската администрация и църковната йерархия били обхванати от “мегали-идея”-та за възстановяването на Византийската империя за сметка на културно-историческото наследство
на южните славяни (най-вече българите) и се нагърбили с елинизирането на чуждоезичното православно паство.
Възраждащият се български народ веднага отреагирал и подел организирана църковно-народна борба. По своята същност тя била обществено-политическо движение за признаване на българската нация. Нейното начало
било белязано от няколко локални конфликта между населението и съответните патриаршески митрополити
през 20-те и 30-те години на ХIХ в., между които особена острота имали конфликтите във Враца и Скопие. В
края на 30-те години на ХIХ в. църковният въпрос се превърнал в общонационален, в разрешаването на който
участие взели всички социални слоеве на българското възрожденско общество. Известно е, че идеолозите на
революционното ни движение възприели борбата за църковна и политическа независимост като две страни
на национално-освободителния процес. “Българският черковен въпрос, заявил организаторът и идеологът на
българската национална революция Л. Каравелов, не е нито йерархически, нито икономически, а политически,
защото с неговото решение ще да се признае и съществуването на българската народност, която доскоро не
беше призната даже и от самото правителство”.
До 1870 г. църковно-народната борба преминала през два ярки етапа - изхвърляне на гръцкия език от богослужението и заменянето му с църковнославянски; и изгонването на алчните и коварни гръцки патриаршески
митрополити. Въкреки че тази борба била “мирен” етап на българската национална революция, има стотици
примери на физическа саморазправа с “фанариотите”, на разбиване на врати и глави, на разрушаване на владишки конаци и на скубане на беловласи бради и мустаци...
Кулминационната точка в църковно-народната борба се явява случилото се на 3 април 1860 г., което има доста
названия: “Революционният акт на 3 април” (според историка Петър Ников), “Великденският революционен
акт” (академик Кирил Патриарх Български), “Великденската акция” (проф. Николай Генчев и ст. н. с. Зина Маркова), “Великденското събитие” (проф. Тодор Събев), “Български Великден или страстите български” (Тончо
Жечев).
Младите цариградски българи решили да отхвърлят зависимостта от Цариградската гръцка патриаршия именно на църковната служба на празника Възкресение Христово (Великден). Замисълът бил точно на Възкресение, за да възкресят потъпканата ни църковна йерархия. Нещата били подготвени и изпипани до подробности,
защото цялата акция преминала гладко, без никакви сътресения и усложнения. Понеже знаели твърдостта и
принципността на епископ Иларион Макариополски, младите цариградски еснафи се подготвили и за евентуални твърди действия. Късно вечерта в събота на 2 април 1860 г. българската Дървена църквица “Св. Стефан”
била препълнена от богомолци, повечето от които били млади хора, разделени на “отделения” и “сичките се
с бастуни дебели”. Службата водел лично епископ Иларион в съслужение с храмовите свещеници поп Тодор
Тошков (от Видин) и йеромонах Иларион Факиркин (от Казанлък). Сред църковните певци се откроявал учителят при българското цариградско училище Иван Найденов (казанлъчанин). При това архиерейско празнично
служение преди четенето на Апостола било изпято “Елици во Христа крестите ся...”. След това дяконът подал
първите думи на многолетствието “Святейшему Кирилу...”, но бил спрян от множеството в храма и тогава изпели многолетствие (подготвено предварително) за турския султан Абдул Меджид. Литургията продължила
по установения ред и след освещаването на даровете трябвало да се възгласи от самия служещ епископ името
на Цариградския патриарх Кирил VII, но множеството в храма силно викало “Долу, долу гръцкият патрик” и
вдигало бастуните във въздуха. Тогава изплашеният и възбуден епископ Иларион Макариополски споменал
“Помени, Господи, всякое епископство православних”. По този начин той изтъкнал, че служи като архиепископ,
който не зависи от друга църковна власт и по този начин било официално обявено скъсването с Цариградската
гръцка патриаршия. След това дяконите и свещениците изпели: “Помени, Господи, священоначалника нашей
Илариона”. След свършването на празничната литургия певците изпели специална песен, съчинена за възхвала
и чест на султана: “Весели се наш народ, Бога прославяй и за мирний наш живот Царя благодаряй”.
Всеизвестно е, че близо половинвековната църковно-национална борба достигнала своя щастлив завършек в
началото на 1870 г. На 27 февруари, петък, султан Абдул Азис издал ферман за съставянето на “отделно духовно
ведомство под официалното име БЪЛГАРСКА ЕКЗАРХИЯ”. На следващия ден - 28 февруари, събота, Тодоровден, Великият везир Али паша извикал на Високата порта членовете на българо-гръцката мирска комисия
(Гавриил Кръстевич, хаджи Иванчо Хаджипенчович, Александър Каратеодори и Христаки Зографос) и им връчил по един екземпляр от султанския ферман с молба да го предадат на своите духовни архипастири.
Българските представители Гавриил Кръстевич и хаджи Иванчо Хаджипенчович веднага се запътили за цариградското предградие Ортакьой, където живеели няколкото български владици. По пътя Г. Кръстевич буквално
за секунди се отбил в редакцията на в. “Македония”, издаван от големия възрожденец Петко Р. Славейков, за да
му съобщи радостната вест. Изкачвайки се по стълбите към стаята на главния редактор, той викал с все сила:
“Славейков, Славейков! Ето фермана!” Когато П.Р. Славейков се появил и видял разтворения ферман, Кръсте-
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вич веднага го навил на руло и се върнал обратно от стълбите, за да продължи за дома на владиците.
Мълвата за издаването на фермана тутакси обиколила българското население в турската столица. В редакцията
на в. “Македония” заприиждали много хора, за да се уверят в истинността на слуховете. След като продиктувал
на словослагателите съобщение за издаването на фермана, П.Р. Славейков отишъл с приятели в една близка гостилница “да се веселят и радват за великата сполука на българския народ”. Късно през нощта той се завърнал в
квартирата си и легнал да спи. Обаче след около час се събудил и, седейки в леглото, написал стихотворението
“Честит ден”. След това посред нощ отишъл в печатницата и с помощта на един словослагател, който нощувал
там, набрали стихотворението и го отпечатали на отделен лист като притурка на вестника:

“Ден тържествен! Празник всенароден!
Тържествувай, българский народ!
Ти черковно вече си свободен,
Свободен си, на царский живот.”
На другия ден, 1 март 1870 г., Православната неделя, българската Дървена църква “Св. Стефан” и дворът й на
брега на залива Златния рог (н а около 300 м от Патриаршията) били препълнени от радостни и възбудени богомолци. След божествената Литургия и благодарствения молебен епископ Иларион Макариополски произнесъл
вдъхновено слово. Между другото той казал: “... Трети април (1860 г. - Българският Великден) бе славен и знаменит ден, в който въпросът се роди и народното желание за народна йерархия изрази. Днес, Първи март 1870
г., е още по-славен и знаменит, защото се изпълни народното желание. Тогава бе раждането на въпроса, днес е
изпълнението на въпроса. Тогава бе едно просто желание за въпроса, днес въпросът се облича с царски закон.
Тогава бяха надежди, а днес е осъществлението на надеждите. Жътвата, чада, на сеяча е по-сладка от сеитбата,
защото, който сее с надежда, сее за жътва. Който жъне, събира плод. Тъй и ний, чада, сеяхме на 1860 година, 3
април, жънем плода сега на Първи март 1870 година. Ето ви, чада, ферман, подаден вчера на българския народ
от високославното правителство”. В този сюблимен момент председателят на българския архиерейски събор
епископ Иларион Ловчански извадил от кожен калъф фермана и го разтворил да го видят всички. Радостта на
цариградските българи била неописуема. Викове “Да живее султанът! Да живеят неговите министри! Да живее
Иларион Макариополски!” и продължителни ръкопляскания дълго се разнасяли недалеч от Вселенската патриаршия.
Веднага към всички по-големи български църковни общини полетели възторжени телеграми: “Честита Ви българска народна йерархия! Черковният въпрос се реши и реши се на наша полза!” Навред настъпила всеобща
радост и възбуда, организирани били спонтанни повсеместни тържества, ликували, пирували и съчинявали
благодарствени адреси до султана и Високата порта.
Веднага след издаването на фермана той бил преведен на български език и публикуван в различни български
възрожденски вестници: “Турция”, “Право”, “Свобода”, “Дунав”, “Отечество” и др. Някои издатели отпечатали
фермана и на отделни листове, като най-представително и най-луксозно било изданието на в. “Македония”. То
представлява почти квадратен лист (48 х 45 см) от гланциран картон, при който фонът е зелен, а буквите са от
златен бронз. Текстът е в две колони: лявата - на български, а дясната - на османотурски.
По стечение на обстоятелствата дългоочакваният ферман се появил на бял свят точно в навечерието на 1000-годишнината от основаването на Българската православна църква (4 март 870 г.). Малкоизвестен е фактът, че
заслугата за това се дължи на руския посланик в Цариград граф. Н.П. Игнатиев. Последният положил много
усилия, “за да помиря българите с Великата църква и да доведа ако не до едно основно решение на разпрата,
поне до една спогодба, приемлива за двете страни...”. За да ускори издаването на фермана от тромавата османска
администрация, при една среща с Великия везир Али паша той прибягнал до дипломатически трик. “Говорих
именно за хилядагодишнината на Българската национална църква, която щеше да бъде празнувана на 4 март
в спомен на епохата, когато цар Борис, изпращайки своите делегати на Цариградския събор, скъса връзките,
които го свързваха с Римския престол. Този празник, напомняйки на българите времена на слава и независимост, би дал, разбира се, повод за манифестации, които в интереса на турското правителство е да отклони... Али
паша напълно прие умесността на моите съвети. Той ми обеща веднага да представи фермана на одобрението
на султана и да се потруди своевременно да го получи обратно, за да може да го съобщи на българите преди
въпросния празник”. Интересното в случая е, че от страна на възрожденските българи такова 1000-годишно
честване въобще не е било готвено, нито пък са планували някакви свързани с него протестни манифестации.
Просто съвпадението на тази кръгла годишнина дало повод на руския дипломат да я използва като силен коз
пред Великия везир, за да бъде издаден веднага дългоочакваният ферман. И както е известно, този умел ход на
граф Игнатиев успял.
С издаването на султанския ферман фактически била възстановена изгубената в началото на ХV в. българска
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църковна независимост. Неправилно някои изследователи посочват, че чрез фермана българите се сдобили с
Църква “независима от Цариградската патриаршия”. Други пък продължават да смятат, че по същество ферманът бил “самоуправство”, че Високата порта се опитала да реши един религиозно-богословски проблем, че
по този начин българите се отцепили от Православието... Обаче във фермана няма никаква турска намеса на
антиканоничност. Както е известно, в неговата основа е залегнал проектът на Цариградския патриарх Григорий
VI от 1867 г., както и ревизираният пак от него проект на Смесената българо-гръцка мирска комисия от 1869
г. По същество ферманът с нищо не нарушавал историческите права на Вселенската Цариградска патриаршия,
нито светите канони, приети на Вселенски и Поместни събори. Пет члена (3, 4, 6, 7 и 9) от общо 11 на фермана
красноречиво говорят за поставяне на Българската екзархия в пряка връзка с Цариградската Майка-Църква и
дори в известна зависимост от нея. Именно в духа на църковните канони и в хармония с практиката на другите
църкви били съставени и останалите членове на фермана.
Единствено чл. 10 от фермана създавал известни “затруднения” за приемането му от Цариградската патриаршия. Това фактически е членът, който определял диоцеза на новата църковна област - Екзархията. Но докато в
първичните проекти този диоцез е бил точно и поименно определен, то в официалния документ Високата порта
заложила такъв текст, който да бъде постоянен източник на раздори между българи и гърци. Става дума за това,
че във фермана били изброени поименно само 15 епархии, като за останалите, където живеело смесено население, се предвиждало провеждането на всенародно допитване и ако 2/3 от православните пожелаели, можели
да преминат към Екзархията. Това именно най-много подразнило Цариградската патриаршия, защото по такъв
начин екзархийският диоцез оставал постоянно отворен и можел да се увеличава непрекъснато.
Изобщо създаването на Българската екзархия било едно от най-крупните събития в новата българска история,
първата голяма победа на народния гений. В диоцеза (окръга) на Екзархията били включени почти всички български земи от Мизия, Тракия и Македония (последните чак след провеждане на всенародно допитване). Така
след близо петвековното робство българите били извадени от забравата и унижението и станали равноправни
с всички други народи в Османската империя. Оковите на духовното иго били най-сетне строшени и народната
енергия вече можело да се насочи към политическото освобождение. Българската екзархия станала фактически
първата международно призната национално-политическа институция, която способствала във висша степен
за запазване и развитие на българската нация.
Патриаршията отказала формално получаването на фермана, а след това и неговото признаване, и съответно
неговото приложение. Въпреки активната и масирана дейност на Руското посолство в Цариград, което чрез
граф Игнатиев се стремяло да изглади конфликтите и подобри двете спорещи страни (българи и гърци), Вселенската цариградска патриаршия проявила непростима непреклонност и отказала да признае валидността на
султанския акт. Цели две години и половина (и 17 дни) продължила грубата и безпринципна игра “кой - кого”,
докато се стигнало до фаталния 16 септември 1872 г., когато Патриаршията от позицията на силата прибягнала
до срамния и позорен акт на обявяването на схизмата.
Налагането на схизмата изобщо не впечатлило възрожденския български народ, който бил готов да очаква
всичко от страна на Цариградската патриаршия. Фактически тази схизма била рожба на безсилието на фанариотите да спрат успешното изграждане на българското екзархийско дело. Освен това тази схизма била наложена
от псевдосъбор (а не от Вселенски събор), който я обявил “под силния натиск на разюздения елинизъм не само
в Цариград и в Атина, но и в най-отдалечените краища на Отоманската империя”. Както е известно, тя не е била
призната от Йерусалимския патриарх Кирил, от Русия (която предприела позицията на мълчанието) и от други
православни страни, които обаче не дали официално становище.
Същевременно Високата порта разрешила свикването на Църковно-народен събор в Цариград, който да изработи и приеме Устав за управление на БЕ и да избере екзарх. На 23 февруари 1871 г. Църковно-народният
събор бил тържествено открит. В него участие взели 50 души (11 духовници и 39 миряни) - 35 представители
от епархиите и 15-те членове на Привременния смесен екзархийски съвет. Били проведени 37 заседания, като
фактически на 23-то заседание от 14 май 1871 г. “Уставът за управлението на Българската екзархия” бил окончателно завършен и подписан от присъстващите делегати. На 24 юли 1871 г. Съборът се саморазпуснал, без обаче
да избере екзарх, понеже Портата бавела одобрението на Екзархийския устав.
Тласък на българските екзархийски дела дала Богоявленската служба от 6 януари 1872 г., като на 11 февруари
1872 г. Великият везир наредил на Привременния смесен екзархийски съвет да премине към избора на църковен глава. Още на следващия ден такъв бил избран в лицето на Ловчанския епископ Иларион, но по внушение
на Високата порта и други задкулисни сили той си подал оставката и на 16 февруари за екзарх бил избран Видинският митрополит Антим. На 23 февруари 1872 г. Портата утвърдила избора и на 17 март с. г. Антим I пристигнал в Цариград и поел поста си.
На 11 май 1872 г., празникът на славянските просветители, екзарх Антим отслужил заедно с двамата Иларионовци и Панарет Пловдивски тържествена църковна служба в българския храм “Св. Стефан”. На Литургията
след Апостола бил прочетен специален акт, с който “Провъзгласява се правилно и законно съставянието на
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самоуправляема Православна Българска православна церква под названието - Българска Екзархия”.
В съгласие с турското правителство били ръкоположени и назначени новите екзархийски митрополити: Иларион Макариополски за Търново, Иларион Ловчански за Кюстендил, Панарет Пловдивски за Пловдив; а няколко
млади архимандрити били хиротонисани - Доситей за Самоковски митрополит, Виктор за Нишки, Григорий за
Доростоло-Червенски, Симеон за Варненско-преславски, Мелетий за Софийски, Аверкий за Врачански, Дионисий за Ловчански и Серафим за Сливенски. На 28 юни 1872 г. Високата порта изпратила в Екзархията бератите
на новите владици, които поетапно заминали за епархиите си.
Схизмата фактически дала на православните българи пълна църковна независимост от страна на Патриаршията, като обезсилила онези пет члена от фермана, с които би трябвало да се съобразява Екзархията при положение на полузависимост.
След Освобождението (1878 г.) Българската екзархия имала диоцез в три политически области: Княжество България, чийто сюзерен бил турският султан, Източна Румелия – автономна област, намираща се под пряката
военна и политическа власт на султана (до 1885 г.), и Македония и Одринска Тракия, оставащи в пределите на
Османската империя. Някои екзархийски части като Нишка и Пиротска епархии преминали към Сръбската
църква, а от Северна Добруджа (Тулчански окръг) влезли във ведомството на Румънската църква. Според екзарх Йосиф I и македонските дейци седалището на Екзархията трябвало да функционира в Цариград, понеже в
пределите на Империята оставали около милион и половина българи. За да запази целостта на БПЦ, респективно на Българската екзархия, Учредителното събрание в Търново (1879 г.) приело и записало в Конституцията
на Княжеството (чл. 39), че то в църковно отношение съставлява “неразделна част от българската църковна
област” и се подчинява на върховната духовна власт, където и да се намира тя, като с това се потвърждавало
единството на българския народ независимо от политическите граници, които го разделяли. Така на практика
се родили двете Екзархии – вътрешна и външна, които по принцип са едно органично цяло, а де факто имат различни форми на управление, различни пътища на развитие и преследват различни цели, като стратегическата
цел и за двете си остава една и съща – консолидиране на българската нация. Финансовата издръжка на външната Екзархия се осъществявала от държавното съкровище на Българското княжество. С отпусканите ежегодни
средства се поддържал екзархът и екзархийското управление в Цариград, също така и учителите и свещениците,
намиращи се под екзархийското ведомство.
Екзарх Йосиф I определил своята мисия като дълг да обедини цялото българско население, но особено да придобие “черковните права на Македония”, защото в нея живеели от 1 200 000 до 1 500 000 българи.
Идеалът на българския духовен водач и неговата “велика длъжност” да бъде духовен стълб на българщината и
“да обедини всички български епархии в обятията на Екзархията” били реализирани в значителни мащаби. До
Балканската война (1912) в екзархийския диоцез били включени 7 епархии, възглавявани от митрополити, и
още 8 епархии в Македония и една в Одринско, управлявани от “екзархийски наместници”: Костурска, Леринска (Мъгленска), Воденска, Солунска, Поленинска (Кукушка), Серска, Мелнишка, Драмска и Одринска. В този
широк диоцез се наброявали около 1600 енорийски храма и параклиси, 73 манастира и 1310 свещеници (срещу
1987 храма и 3101 параклиса, 104 манастира и 1992 свещеници в Българското царство). Освен това Екзархията
успява да открие и поддържа в Македония и Одринска Тракия 1373 български училища, от които 13 гимназии
и 87 прогимназии с 2266 учители и 78 854 ученици. От всичките преподаватели само 19 са родени извън пределите на Европейска Турция. Интересното в случая е, че Екзархийският устав от 1871 г. въобще не е одобрен от
Високата порта (в случая нямало никакъв отговор за него - нито положителен, нито отрицателен).
Благодарение на грижите на Йосиф I Екзархията издавала в продължение на 22 години свой печатен орган
в. “Новини”. В самата турска столица екзархът построил великолепен железен храм “Св. Стефан”, който тържествено бил осветен на 8 септември 1898 г. По негово настояване Одринското свещеническо училище било
преместено през 1891 г. в Цариград, като постепенно прерастнало в пълна шесткласна семинария. От края на
1897 г. тази семинария се сдобила със собствени помещения и обширен парк-двор в столичния квартал Шишли
и се превърнала в образцово елитно богословско учебно заведение. Също така от есента на 1896 г. започнало
строителството на българска болница в квартал Шишли. Тържественото й освещаване станало на 25 април 1902
г. До пролетта на 1907 г. канцелариите на Екзархията се помещавали в голяма четириетажна сграда в квартал
Ортакьой, а след това били преместени във великолепна къща с просторен двор в квартал Шишли. Пак по почин на екзарх Йосиф I през 1912 г. в квартал Ферикьой бил закупен голям парцел и превърнат в самостоятелно
българско гробище.
Последвалите две войни - Балканската и Междусъюзническата, довели България до първата национална катастрофа. След сключването на Букурещкия мир от юли 1913 г. се стигнало до пълното загубване на екзархийското ведомство в пределите на тогавашна Европейска Турция. Охридската, Битолската, Велешката, Дебърската и
Скопската екзархийски епархии минали под ведомството на Сръбската православна църква, а Солунската - към
диоцеза на Атинската архиепископия. Митрополитите на първите пет македонски епархии били изгонени от
сърбите, а управляващият Солунската епархия архимандрит Евлогий бил удавен в морето от гърците (юли 1913

31

Светодавец брой 2/2020

История

г.). Под екзархийската църковна власт останала само Маронийската епархия в Западна Тракия (с главен център
Гюмюрджина). БПЦ загубила и южнодобруджанските си енории, които минали под ведомството на Румънската
православна църква. Както в сръбска и гръцка Македония, така и в румънска Южна Добруджа, българските
училища били затворени, а екзархийските свещеници и учители - прогонени. Съответно българското население
било подложено на жестока асимилация.
След Междусъюзническата война екзарх Йосиф I останал с много малко пасоми (главно в Цариград, Одрин и
Лозенград) и решил да премести седалището на Екзархията в София. Като мъдър и прозорлив дипломат той
уредил в Цариград т. нар. Екзархийско заместничество, управлявано до закриването му през 1945 г. от български архиереи (първи бил Велешкият митрополит Мелетий (1915 -14 август 1924 г.), след него - бившият Охридски митрополит Борис (1924 - 1936), Главиницкият епископ Климент (1936 - 1942) и Величкият епископ Андрей
(1942 - 1945)). Задачата на това заместничество били да продължи да се грижи за духовното и физическо оцеляване на българите християни в пределите на Османската империя, а по-късно и Република Турция. Тайната
мисия обаче на това екзархийско заместничество била да изпълнява ролята на бъдещ оперативен щаб, който
при благоприятни обстоятелства трябвало да възобнови отново екзархийското дело в Македония и Одринска
Тракия (нещо, което става по време на двете световни войни).
След преместването на седалището на Екзархията в българската столица оригиналът на фермана бил пренесен
заедно с другата екзархийска архива в София и съхранен в огнеупорната каса на Св. Синод. За нещастие, през
Втората световна война, на 30 март 1944 г., Синодалната палата била улучена от фугасна бомба и възникнал голям пожар. В бушуващата огнена стихия изгоряла богатата и ценна библиотека на Св. Синод, която наброявала
над 20 000 книги. Не била пощадена и огнеупорната метална каса, където изгорял историческият султански
ферман от 27 февруари 1870 г. И днес не трябва да се забравя, че именно този ферман сложи началото на повратната Екзархийска епоха, продължила до 1953 г., когато беше възстановено патриаршеското достойнство на
Българската православна църква.
Тази епоха бе изпълнена с плеяда бележити личности и епохални постижения, които винаги ще подхранват
националната ни гордост и ще стимулират църковно-патриотичната ни дейност.

Българската желязна църква
“Св. Стефан” в Истанбул,
Турция

“Памятник“
Литография Николай Павлович 1872 г.
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Първият български свещеник в
Македония
Има хора, които по една или друга причина обществото забравя или чието дело и живот то неглижира. Оставя ги да тънат в забвение или се сеща за тях
по време на годишнини, а за някои дори и тогава
няма кой да запали свещичка и да каже някоя и друга
дума. На един човек, за когото мнозина от нас сигурно не знаят, през май миналата година се отбелязаха
170 години от рождението (на 21 май) и 90 години от
кончината (на 25 май). Това е отец Търпо Поповски.
Името му е доста интересно и трудно се забравя.
Поне аз не успях да го забравя, когато го срещнах в
една книжарница. Преди няколко години хора издали неговия дневник. Тази уж малка книжка стоеше
самотно на една от най-долните лавици в секцията
„История“. Един приятел посегна към нея, даде ми
я и каза: „Тази книга със сигурност ще ти е интересна“. Така и беше. За една седмица я прочетох. Тогава
всъщност разбрах какви българи е имала Македония
и какви колоси на духа са били онези хора, които не
само на думи са се борели за българщината край Вардар, но са дали живота си. Жива плът са късали, за
да се запази духът на предците им на територията,
която днес е обявена за република.
Смело може да се каже, че името на отеца говори за
целия му живот. Търпо – колкото интересно, толкова и запомнящо се име. През целия си живот той наистина е търпял. Търпял е турските власти с тяхната
понякога жестокост, търпял е гърците с тяхната лукавщина, търпял е сърбите с тяхната злоба, търпял
е и българите, които доста често в живота му са се
оказвали по-изменчиви и от времето. Търпял е. За
България.
Търпо Поповски се ражда на 21 май 1848 г. в тогавашното голямо българско село Косинец, край Костур, Османска империя, днес намиращо се в Северна
Гърция. Негови родители са Иван Поповски и Кираца Николова от Връбник. Вярата му в Бога е била
закърмена в семейното дърво, тъй като един от дядовците му – Стефан Поповски, е бил протосингел
на Драмския митрополит Венедикт. Търпо завършва
Еникьойското училище, а след това - третокласното
Рифаново училище. Минава и през Великата народна школа. Сам в дневника си по-късно пише, че когато гръцкият им учител започнал един от уроците с
думите, че човек трябва да познава своята история,
за да знае рода си и да го помни, Търпо решава, че
неговата история не е гръцката, а българската. Сам
пише: „дойдох в съзнание, че съм българин и трябва
да умра за българщината“.
След това прозрение той напуска гръцкото училище
и се мести, без да каже на баща си, в метоха на българската църква „Св. Стефан“ в Цариград, където е
приет и за прислужник на българското читалище
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там. В периода 1868 – 1869 г. той учи в българското
класно училище, където успява бързо да усвои българската азбука. Поповски подава заявление в читалището с молба да му се отпусне помощ и да бъде
изпратен за учител в Костурско. Заявлението му е
прието и е снабден с учебници и пътни разходи, но
без друга парична помощ. Финансиран от баща си,
Търпо заминава за родния край в средата на май
1869 година.
По пътя за Косинец, когато минава през Воден, будни български първенци го умоляват да отвори българско училище в града. Търпо веднага приема, като
отваря и училище в родното си село. Това става през
1869 г. Преподава в собствената си къща. Това училище ще остане в историята като едно от първите
отворени български школа в Костурско. През есента
на 1869 г. той се връща във Воден и отваря българско
училище, което се помещава първо в частни къщи, а
по-късно - в голямата фабрика на Георги Гогов. Две
години Търпо преподава в тамошното училище. Разбира се, без заплащане.
Може смело да се каже, че Търпо е бил „любимец“
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на гръцките владици от оня край. На няколко пъти
училището на Поповски отваря и затваря врати
поради интригите, които местните митрополити
му плетат. Например след интриги на Костурския
митрополит Никифор Търпо Поповски е затворен
от властите за три месеца в Корчанския затвор, но
след намеса на битолски първенци е освободен и
продължава учителското си дело в Косинец. Това е
първото задържане на Търпо в затвора, но няма да
е последното.
През 1872 година Търпо се жени за Малина Карлюкова. Жена силна, смела и самоотвержена. Жена,
която ще износи на раменете си всички обязаности
на съпруга си, който неведнъж ще бъде на ръба на
живота. Митрополит Никифор толкова мразил
Поповски, че на няколко пъти отказва да му издаде венчално свидетелство. Накрая се съгласява, но
отговорността за женитбата му да падне върху селяните. Понеже няма български свещеник в Костурския край, Търпо решава да помоли местния митрополит да бъде ръкоположен за свещеник. Преди
да бъде ръкоположен, Търпо става писар в пловдивската полиция.
По време на престоя си в Пловдив се запознава
с Методий Кусев, който става по-късно Старозагорски митрополит. През 1880 година Поповски е
назначен от Екзархията като служител за специални поръчения в Костурско, като успоредно с това
е учител в Дъмбени. На тази длъжност той остава
три години, като рапортите му се публикуват във
вестниците „Марица“ и „Народний глас“. По време
на учителстването му в Дъмбени новият Костурски митрополит, като посещава селото и разбира
за просветното дело на Поповски, решава да проведе изпит на учениците му. Така през януари месец
Костурският митрополит посещава организиран
от Търпо изпит, на който обаче се разразява голям
скандал между Търпо и митрополита относно българщината в Костурско. Скандалът завършва, като
Търпо изхвърля владиката от училището. В резултат на тази случка Костурският митрополит се опитва да изпрати Търпо на заточение, но преди да успее да го направи, е махнат от Костурската епархия
поради грубо поведение.
Бъдещият свещеник Търпо е и в основата на организирането на първото българско училище в Костур. През 1885 г. в резултат на интриги от страна на
гърците Търпо отново е арестуван и отведен в Билища, а след това е затворен в Корча. Осем месеца
Поповски лежи в затвора без произнесена присъда
и е освободен чак на 10 декември същата година, но
е бил изпратен в Битоля без право да напуска града
и прекарва там седем месеца без работа.
Година по-късно Поповски е освободен, но без право да учителства. Принуден от обстоятелствата,
Търпо заминава да търси работа в София. Там той
получава подкрепа от Министерството на просве-
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щението да бъде назначен за учител. Търпо прекарва
учебната 1887–1888 година в родното си село, очаквайки назначение, но тъй като то не пристига, съдейства
за доизграждането на косинското българско училище
и смърдешката църква. В следващата година Поповски
се явява пред министрите на просветата и на външните
работи, докладвайки за всичко станало. Министърът на
външните работи Живков предлага на Търпо, ако има
българи в Корча, да се отвори училище. Поповски се съгласява и с помощта на Министерството на външните
работи е назначен за учител в Корча в 1888–1889 година. През четвъртата година от отварянето му училището е посетено от Густав Вайганд, а Търпо и учениците
му са фотографирани от немския езиковед. През петата
година, след интриги на костурските учители, Екзархията решава да затвори училището в Корча и мести Поповски в Галичник. Но след издаването на брошурата
на Вайганд, осъзнавайки колко е важно българското
училище в Корча, Екзархията иска да върне Поповски
там и учителят да отвори школото наново, но той отказва и съветва, който е причина за затварянето, той да
го отваря наново. Търпо се връща в родното си село,
където, за да предотврати интриги на гъркоманите, сам
отива да се представи на новия гръцки владика Филарет Костурски. Филарет, изненадан, че му се представя
български учител, не вярва, че в областта има българи,
на което Поповски отговаря, че „всички са българи, но
елини няма“.
След изтичане на ваканцията, въпреки отказа си, Поповски се връща да поднови дейността на българското
училище в Корча. След като отваря наново училището,
заминава за Цариград за ново назначение. През 1893
година по път към Цариград, в Солун, се среща с Трайко Китанчев, Гьорче Петров, Даме Груев и Пере Тошев,
които споделят плановете си за революционното движение в Македония. Така още в същата година по тяхно
внушение Поповски е пенсиониран като учител и е ръкоположен за свещеник, което му дава повече свобода
на действие.
Между 1895-1896 г. е председател на българската община
в Лерин, а между 1896–1897 г. - на българската община в
Костур. След разкритията на Иванчовата афера от 1901
г. е осъден на 7 години и лежи в Корчанския затвор, но
е амнистиран през есента на 1902 г. През февруари 1903
година е повторно арестуван и лежи в Битолския затвор
до пролетта на 1904 година. След това е председател на
българската община в Битоля до 1906 г. и същевременно е председател на Костурския революционен район и
Битолския окръжен революционен комитет на ВМОРО.
След погрома на Илинденско-Преображенското въстание отец Търпо Поповски участва в дарителска акция
на Българската екзархия, която снабдява пострадалите
села в Костурско и Охридско с храна, дрехи и пари.
През март 1907 г. къщата на Търпо Поповски в Битоля е
нападната от редовна турска армия, дъщеря му Василка
Поповска, която е на 18 години, е убита. След трагедията Търпо се премества в България, но за кратко. След
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Добрият пастир

Младотурската революция от юли 1908 г. Поповски
се завръща в Македония. Заема поста на архиерейски наместник в Кичево до 1 февруари 1911 г., а след
това - в Ресен до 25 юли 1913 г., когато новата сръбска власт го екстернира в Гърция поради отказа му
да се определи в декларация като сърбин. Попада
в затвор в Атина, но със застъпничеството на българския посланик там е освободен и се завръща в
Царство България.
През есента на 1913 г. Поповски е определен за архиерейски наместник в Албания и заедно с назначения
за български главен учител Павел Христов пристига
в Драч на 26 ноември. Там обаче двамата са арестувани от местния управител Есад паша Топтани,
който, подкупен от сръбски и гръцки агенти, ги интернира във Валона. Освободени са благодарение на
намесата на ресенските търговци Михаил Татарчев
и Коста Стрезов, както и на влиятелния българофил
Хасан бей от Прищина. Българският генерален консул във Валона Тодор Павлов изпраща Поповски и
Коста Мирчев в Шкодра, където да открият българско училище, а Христов и Григор Ошавков - в Дебърско. През май 1914 г. Павлов изпраща Поповски
в Корча, където да работи заедно с новоназначения
главен учител Никола Киров. Гръцкото нахлуване

обаче ги принуждава да преустановят дейността си
и на 22 юни, заедно с цялото население на града, те
напускат Корча. Отец Търпо Поповски се представя в
Господа в София през 1928 година.
Българин, който толкова милее за родното, че неведнъж се подлага на изтезания и мъки, за да я има България. Такива като него заслужават дълбокия ни поклон
и старанието да не бъдат оставяни в прашните книги
на историята, а понякога да бъдат вадени оттам, за да
ни засветят отново с примера си – на самоотвержени,
жертвоготовни, искрено вярващи в Бога и обичащи
род и Родина.
Бог да го прости отец Търпо Поповски! Вечна и незабравима да бъде паметта му!

Издателство
Фама
ISBN 9545972459
Година на издаване
2006
Корица
Меки корици
Страници
160
Формат
21/14
Език
Български език

Издателство
Фама
ISBN 9545972459
Година на издаване
2006
Корица
Меки корици
Страници
160
Формат
21/14
Език
Български език

Ръкописи от отец Търпо
Поповски
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Нови книги на пазара

Нова православна книга излезе на
пазара – „Жажда за вяра“

Новост на книжния пазар е необикновената книга
„Жажда за вяра” на варненския свещеник Дончо
Александров. Тя е издадена от издателство „Захарий Стоянов” и на 11.01.2020 г. бе представена за
първи път в Градската художествена галерия „Борис
Георгиев” във Варна. Негово Високопреосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит
Йоан, издателят проф. Иван Гранитски и литературният критик Панко Анчев дадоха висока оценка
от различни гледни точки на книгата и на нейния
автор отец Дончо Александров.
„Жажда за вяра” пренася читателя в света на духовното, така необходим за лутащия се и търсещ Истината наш съвременник. Книгата е забележителна с
това, че надниква в църковния живот и запознава
човека със случващото се в храма, с богослужението и светите тайнства, с някои християнски практики, но и анализира през погледа на православната
вяра актуални въпроси, които вълнуват хората сега.
Така в богата палитра от 45 теми, разпределени в
шест раздела, умело преплита земното и небесното,
преходното и вечното. За първи път на българския
книжен пазар излиза издание с такова съдържание
от български автор.
„Жажда за вяра” дава православни размисли и отговори на парещи нашето време въпроси като правата на човека, глобализма, личността и взаимоотношенията в ерата на Интернет, спорта, самотата,
свободата на съвременния човек, трансплантацията на органи, самоубийството, кремирането на телата, преживяването на смъртта на близък и др.
Книгата е насочена към хората, жадуващи мира и търсещи просвещение за вярата си. Тя е едновременно и за
онези, които се интересуват от православната вяра, но все още стоят на прага на храма, и за вече въцърковените християни. Защото всеки е притиснат от грижи и проблеми, изправен е пред редица предизвикателства,
потопен във водовъртежа на динамичния живот, нерядко се чувства в безизходица. Вярата в Христос Спасителя
единствено може да запълни празнотата, да даде утеха, успокоение, но и надежда за човека в света. Това убеждение прозира от страниците на книгата, която, написана на достъпен и разбираем език, увлича, докосва ума и
сърцето, просвещава и вдъхновява жадния за вяра човек.
Отец Дончо Александров е роден на 6.11.1974 г. във Варна. Завършил е богословие в ШУ „Епископ Константин Преславски”. Ръкоположен е за свещеник през 2001г. Предстоятел е на варненския храм „Св.Атанасий”, но
служи и в старинния храм „Успение Богородично” в града. Инициатор, създател и участник e в редакционния
екип на списание „Амвон” и детското списание „Камбанка”, които издава енорията при храм „Св. Атанасий”.
Дванадесет години (от 2002 г.) е бил един от основните водещи на рубриката „Път към храма” в програмата на
Регионалния телевизионен център на БНТ. Вече шест години е автор и единствен водещ на рубриката „Амвон”
по телевизия „Черно море“, а от петнадесет години е познат и на слушателите на Радио Варна с участието си в
рубриката „Неделна проповед”. „Жажда за вяра” е неговата първа книга.
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Отец Ставри не отговори нищо. Само си помисли: „Как ли ще я карам тук?”.

БОЛНИЧНА СТАЯ

На отсрещното легло лежеше млад симпатичен мъж с интелигентно лице. Първият ден, когато отец Ставри
дойде, той се беше свил от болки като ембрион и не говореше с никого. От време на време хвърляше поглед към
свещеника. На втория ден се престраши и попита:
– Отче, може ли да ми отделите малко време?
– Да, разбира се – каза отец Ставри.
– Знаете ли, майка ми и баща ми не са много религиозни – каза с виновно изражение на лицето младежът.–
Стъпват в църква само на голям празник, ей така, да запалят свещичка като евентуална застраховка, ако има
Бог, в чието съществуване те не са убедени. Малкото, което знам за Бог и за вярата, е от лелята на майка ми, която я отгледала – баба Душка. Като остаря и започна да недовижда, тя ме помоли да ходя у тях и да ѝ чета Евангелието. Тогава бях шестнадесетгодишен, не разбирах всичко, което четях. Започнах да придружавам баба Душка
до кварталната църква. Службите ме отегчаваха, но с интерес слушах проповедите и беседите на свещениците.
После се откъснах – казарма, следване, работа, женитба. Веднъж казах на баба Душка: „Бабо, ще ми се да вярвам
като тебе, но не мога”. „Вярата е талант, синко, - отговори ми баба Душка. – Не на всеки се дава”.
– Да – поглади брада свещеникът. – Може би баба Ви е права. Както в живота талантите са различни – на един е
даден по-голям талант в дадена област, на друг – по-малък, така е, вероятно, и във вярата. Но знаете, че талантът, ако не се разработва, залинява и погива. Вярата не е постоянна величина, нещо веднъж завинаги дадено.
Ние постоянно се намираме в борба за или против вярата. И може би трябва да се молим с думите на бащата на
бесноватия юноша: „Вярвам, Господи, помогни на неверието ми!”, т. е. помогни ми да преодолея неверието си.
– Благодаря Ви, отче! – каза младият мъж и пак се потопи в мислите си.

Човек и добре да живее, все от нещо се разболява. Така се случи и с отец Ставри. Колкото и да се стараеше да
живее по Божиите закони, невинаги се получаваше и накрая, макар и да изглеждаше корав като скала, и той
преви плещи пред болестите. „Няма здраво място в плътта ми. Аз се прегърбих и съвсем се наведох, цял ден
ходя натъжен” – повтаряше си той стиховете от един псалом.

През нощта Гатьо Моряка взе да стене силно от болки и ги събуди. Извикаха дежурната сестра. Тя му би една
обезболяваща инжекция и той малко се успокои.

Наложи се да влезе в болница. Едва ли има човек, който да гори от желание да се потопи в болнична обстановка,
а отец Ставри – още повече. Мисълта да дели една стая още с двама-трима непознати мъже, всеки – с различен
характер, с различни болежки, с различна степен на интензивност на хъркане, го потискаше. Но нямаше начин
– „не се отива в рая жив”, както обичаше той често да цитира един средновековен френски поет.

– Ако спях, нямаше да мога да ти отговоря.

Когато попадаше сред непознати хора, отец Ставри предпочиташе те да не разберат, че е свещеник. Не че се
срамуваше, а защото повечето от тях го отрупваха с въпроси, на които не изслушваха отговорите, прекъсваха
го и задаваха нови и нови въпроси. Явно питаха, водени не от жив интерес, а ей така, да се намират на приказка. Други се опитваха да спорят с него, да покажат своята „ученост” и да изобличат неговата „закостенялост
и ретроградност”. Отец Ставри не обичаше да спори. Дразнеше го максимата, че „в спора се ражда истината”.
Според него, в спора всеки се опитва да наложи на другия своята истина. Трети, като разберяха, че е свещеник,
го гледаха подозрително изпод вежди, сякаш е опасен престъпник, и повече не продумваха.
При приемането му в болницата се оказа, че завеждащият отделението го познава – отец Ставри бил му кръстил
децата. Естествено, отецът не помнеше, сигурно бе кръстил повече от хиляда деца. От една страна, се зарадва:
можеше да се надява на по-специално отношение към себе си, но от друга, се обезпокои: сега всички в болницата – и лекари, и сестри, и санитарки, и пациенти – щяха да разберат, че е свещеник и да очакват, всеки според
представите си за свещеник, съответно поведение от него. Той нямаше да може да остане насаме с болките си,
да поговори с тях, да се опита да ги опитоми или пък да им се отдаде, като например да стене, когато го боли. А
отец Ставри имаше нисък праг на поносимост към болките.
– Отче, да ни опяваш ли си дошъл? – посрещна го в стаята възрастен плешив мъж с бели гъсти мустаци и му
протегна ръка. – Аз съм Игнат. Гатьо ми викат. Гатьо Моряка. Пътувах като млад с корабите – и запя: „На всеки
бряг - по едно момиче, на всеки бряг - по една любов”. Е, беше тя… Сигурно съм имал повече жени, отколкото
ти си венчал и изповядвал. Идват ли млади булки в църквата? Или само бабички? – и пак запя: „Имате ли стари
баби, дръжте ги за вас!”.
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– Отче, спиш ли? – попита тихо Гатьо.

– Отче, може ли да ме изповядаш?
– Ти сериозно ли? Изповядвал ли си се някога? Всъщност не мога, защото не съм си взел расото и епитрахила.
– Е, нали си свещеник... Поне ме изслушай. Знаеш ли, никога не съм пътувал с корабите. Бях много хилав на
младини и не ме одобри медицинската комисия. Най-голямото разстояние, което съм изминавал по море, е с
туристическото корабче до острова в залива. И не съм имал толкова жени, колкото разправям. Броят им не надвишава пръстите на ръцете ми. Знаеш ли, отче, че като бях малък, баба ми ме водеше на църква. Даже местният
свещеник искаше, като дойде владиката да служи в нашия храм, да ме постриже за иподякон. Много обичах баба
си. Жалко, че сега като отида там – и посочи нагоре, – няма да мога да я видя.
– Защо да не можеш?
– Нали апостолът казва, че блудници и пияници като мен няма да влязат в Царството Небесно!
Отец Ставри се стъписа. Дори у благочестивите си пасоми рядко срещаше такова покаяние. Замисли се за бабата
на Гатьо, за бабата на младежа от отсрещното легло, за бабите, които през годините на атеизма пренесоха своята
простосърдечна вяра и я преподадоха на внуците си. И неусетно заспа.
На сутринта леглото на Гатьо Моряка беше празно.
Янчо Михайлов
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Неделя на Блудния син
Александра Карамихалева
Сигурно всеки християнин се оприличава на Блудния син от едноименната
притча – човекът, отклонил се от Бога, но опомнил се и обърнал се към вярата. Е, и аз съм от тях, но винаги ме е интригувал повече образът на големия
син и съм се плашела от възможността да стана някога като него. Външно
да съм в Църквата, в Дома на Отца ми, да Му служа, да съблюдавам християнските си задължения, да спазвам правилата, формално да съм изрядна, но
всичко това да ме направи самодоволна и жестокосърдечна.
Образът на големия син от притчата олицетворява всички християни, които
формално спазват десетте Божии заповеди и установените от Църквата правила, въздържат се от всичко, което
забранява Моисеевото законодателство, спазват стриктно поста, ходят редовно на богослужения, изповядват
се, причастяват се, активни са в църковната общност, помагат на нуждаещи се... Неотклонно са при Отца, служат Му, но при все това си остават топло-хладни и безблагодатни. Все мислят, че заради усърдието си заслужават повече от другите - по-голямо влияние и уважение в църковната общност и повече житейски блага; изпълнени са с негодувание, че не са възнаградени подобаващо за трудовете си, за верността и послушанието си.
Може и да маскират това свое вътрешно недоволство с притворно мъченическо смирение и търпение, но щом
видят Божиите благодеяния и милости да се изливат върху друг човек, се изпълват с ревност и завист. Сърдят
се, ожесточават се като големия брат от притчата, завиждат, че Бог оказва почест на друг, злословят срещу брата
си, осъждат го като недостоен за тези блага (вж. Лука 15:28-30).
Мислят се за Христови, но нямат любов и милост.
Злословието, осъждането, завистта са все признаци на безлюбие, белези, че страстите ни владеят, че Христос не
е в нас. Това са престъпления срещу Христовата заповед за любовта, срещу цялото Христово законодателство,
защото „ние имаме от Него тая заповед: който люби Бога, да люби и брата си!”.
Такива християни може да си мислят, че от години са при Бога и Му служат, но “който мрази брата си, той се намира в тъмнината, и в тъмнината ходи, и не знае накъде отива, защото тъмнината е ослепила очите му”. Такива
може да си мислят, че са верни Богу, но “който не люби, той не е познал Бога, защото Бог е любов”!*
Та в дни като този с особено внимание се вглеждам добре в себе си, та да видя, като съм в Дома на Отца си, доколко съм подобна на Него в любовта и милостта към другите - от сърце да състрадавам в трудностите и да се
радвам за сполуките им.
--* Вж. 1Йоан 4:8,11, 21.

„Мъртъв беше и оживя, изгубен беше и се намери“

(Лук. 15:24)
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АНДРЕЙ ТАРКОВСКИ НОСТАЛГИЯ ПО
ИСТИНСКОТО

Култура

меняха. При това пред очите ни. Завършваше втората година от „перестройката”, благодарение на която при
руския зрител и читател се върнаха произведения на много изгнаници – поети и писатели, артисти и режисьори, философи и богослови, а също и Библията и възможността без страх да отидеш в храма, да приемеш свето
Кръщение, да се срещнеш със свещеник, да се изповядаш и да се причастиш със светите Христови Тайни.
Филмът „Андрей Рубльов” се прожектираше в малката зала на втория етаж на кинотеатъра. Помня добре първото си впечатление. Той се различаваше толкова много от всичко, което преди ми се беше случвало да видя, че
аз почти нищо не разбрах, но усетих, че това е истинско кино, в което животът е показан от истински майстор.
Затова можех да предявявам претенции само към себе си. Значи, до киното от този род тепърва трябваше да
дорасна. Както и до обичаните от режисьора музика на Бах, картини на Брьогел или руските икони. Защото
тук съвсем не ставаше дума за „харесва ми или не ми харесва”. Тук нещата изобщо не опираха до вкус, както и
при всяко истинско нещо. Такива са и думите за любовта, които, помня, чух за пръв път именно във филма на
Тарковски и реших, че те са измислени от сценариста. Когато разбрах, че те са от първото послание на апостол
Павел към коринтяните, намерих го и го прочетох. Ето защо фактът, че филмите на Тарковски се завърнаха при
нас заедно с Евангелието и православната вяра, ми се струва дълбоко символичен.
Както, струва ми се, е символичен и фактът, че в нашия град вече не съществува кино „Мир”, въпреки че самата
сграда остана. Отначало там продаваха килими. А сега там гърми с пълна сила нощен клуб с многозначителното
име „Рай”. Какво пък! Времената наистина се менят. И не винаги към по-добро.
Целият в синини...

ДО ТАКОВА КИНО ТРЯБВАШЕ ДА ДОРАСНА
Протойерей Александър Балибердин
Преди 30 години (статията е писана през 2016 г. - бел.р.) на 29 декември си
отиде режисьорът Андрей Тарковски. А на 4 април 2017 година Маестрото
щеше да навърши 85 години.
„Филмът „Андрей Рубльов” се прожектираше в малката зала на втория
етаж на кинотеатъра. Филмът се различаваше толкова много от всичко,
което преди ми се беше случвало да видя, че аз почти нищо не разбрах. Все
пак усетих, че това е истинско кино, в което животът е показан от истински
майстор. Значи, до киното от този род ми предстоеше тепърва да дорасна.
Както и до обичаните от режисьора музика на Бах, картини на Брьогел или
руските икони. Защото нещата тук изобщо не опираха до „харесва ми или
не ми харесва” – така протойерей Александър Балибердин, архиерейски
наместник на град Киров, размишлява за това с какво са му скъпи филмите
на Маестрото и какво може да намери всеки човек в тях.
“Времената се менят”
Случи се така, че аз се запознах с творчеството на Андрей Тарковски пак точно преди 30 години. Тогава, пристигайки в отпуск от армията в родната Вятка, разбрах, че в една декемврийска вечер на 1986 г. в кино „Мир” на
ул. „Ленин” ще се прожектира филмът „Андрей Рубльов”, за който бях вече чувал, но още не го бях гледал.
Видеокасетофоните по това време бяха голяма рядкост, интернет беше фантастика, а по кината филмите на
Тарковски не се прожектираха. През 1984 г. режисьорът, работил няколко години в Италия, бе решил да остане
на Запад и официално го смятаха за „невъзвращенец”. Все пак авторско кино можеше да се види и в град Киров.
Например на сбирките на киноклуба „Сталкер”. Но аз, голобрадият студент, усещах някакво неудобство да ги
посетя. Твърде зрели и компетентни ми се струваха участниците.
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Както обаче пееше рок музикантът и вече нобелов лауреат Боб Дилън, ”времената се менят”. И те наистина се

И все пак, ако има нещо неизменно, то това са истинските неща. И колкото повече имитации има около нас,
толкова по-силен е интересът към тях, толкова по-актуално е истинското изкуство, музика, литература, наука,
кино и особено истинската вяра.
Филмите на Тарковски също спадат към истинските неща. Затова интересът към тях с всяка година нараства. За
да се убедите в това, достатъчно е да напишете в интернет фамилията „Тарковски” и ще видите, че през изминалите тридесет години за него са снимани немалко филми, написани са множество спомени, книги и статии.
При това не само за филмите му, но и за личността на самия режисьор. И това вече потвърждава мнението, че
да създава истински неща – филми, книги, научни открития, произведения на изкуството, че дори и фабрики и
заводи – може само един истински човек или, както е прието да се казва, „личност”. Човек, който сам се старае
да живее дълбоко, сериозно и смислено, „на чисто”, тоест истински, а не да се пилее в дреболии и фалшификати.
Въпреки че светът обикновено не разбира такъв живот и не го приема. Ето защо стремящият се към истинското
човек, получил много синини, рано или късно проумява, че всичко истинско, стойностно, естествено идва не
от „този свят”, а от Същия и Неизменен Бог. Който, собствено, е единственото истинско нещо, докато всички
останали и всичко останало е относително. Неслучайно всички истински творби на изкуството водят към Бога
и техните автори, въпреки понякога нелекия си криволичещ житейски път, в края му стигат при Бога и водят
при Него своите читатели, слушатели или зрители.
Така беше и с Андрей
Тарковски. Това е забелязано не само от
мен. За това са писали
мнозина. В това число
и Симонета Салвестрони в монографията си „Филмите на
Андрей Тарковски и
руската духовна култура”.
Аз не съм изкуствовед. Не бих могъл да
добавя нищо към разсъжденията на про-
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фесионалистите за особеностите на художествения метод на режисьора. Ето защо единственото, което мога
през тези дни, когато душата ми лети към Сен-Женевиев-дьо-Боа, е да положа на гроба на маестрото венец от
размисли, според силите ми, с надеждата, че може би те ще се сторят интересни и близки някому. Както и цялото
творчество на режисьора, пронизано от носталгия – „мъчителен копнеж” в буквален превод от италиански – по
истинското.
В родината
Още първият филм на Тарковски ”Иваново детство”, удостоен с първа награда на Венецианския фестивал (1962),
е облъхнат от мъката на този копнеж, както и „разстреляното” детство на самия режисьор е било облъхнато от
огъня на най-голямата и най-страшна война в историята на човечеството. В последните кадри на филма ние
виждаме как изтерзаният до смърт от фашистите малък разузнавач – дали наяве или насън, или в някакъв друг
свят – тича по плитчината, едва докосвайки водната повърхност, както някога Христос е крачел по водите на
Галилейското море. Благодарение на това „Иваново детство” израства до образа на Рая, на Царството Небесно.
То ни напомня какви биха могли да бъдат хората, ако, както казва Евангелието, те бяха ”като деца” (Мат.18:3), и
какъв можеше да бъде светът, ако хората сами не го бяха превърнали в подобие на ада, чийто образ се появява
във военните сцени на филма, заснети сред здрач, на фона на осакатената от войната умираща природа.
С тази носталгия, копнеж по другото битие, по другия, истинския живот, са пропити всички филми на Тарковски. В това число и „Андрей Рубльов” – най-прочутият филм на Маестрото. Със заглавие в авторския вариант „Страсти по Андрей”. Известно е, че след излизането на филма по екраните съвременниците понякога са
упреквали Тарковски, че изопачава историческите факти: “нито Рубльов е бил такъв, нито Русия”. Но те не са
разбирали, че както първият филм на режисьора не отговаря на общоприетото разбиране на „филмите за войната”, така и „Рубльов” е филм не за историята, а за човека в историята. По-точно за човека, търсещ в историята
истинското – истинския смисъл на живота, любовта и красотата, и страдащ от това, че хората, дори научили
се да се кръстят и да произнасят правилните думи, могат да бъдат далеч от всичко това, ако са далеч от Бога и
ближния и любовта към тях.
Неслучайно черно-белият филм става цветен, когато камерата, а след нея и зрителите започват да се вглеждат в
„Рубльовите” икони, узнавайки изобразените на тях птици, зверове, сгради и хора, познати им от други кадри.
Авторите на филма сякаш казват: ”Вижте колко красиво и съвършено е бил замислен този свят и как, независимо от всички несъвършенства на заобикалящия ни живот, той все още свети с любов и красота. Но това познание и това виждане не могат да се усвоят механично, просто защото си роден в православна страна. Трябва
да ги изстрадаш, пренасяйки през целия си живот копнежа по другия, по-съвършения свят и неговата истинска
красота, както е направил преподобният Андрей Рубльов”.
Критиците отдавна са забелязали, че всички филми на Тарковски са тясно свързани помежду си. Както казва
Наталия Бондарчук, всички те могат да се обединят в един голям филм. “Соларис”, в който актрисата изпълнява
една от главните роли, не е изключение. Като своеобразен мост към него могат да послужат думите за радостта
от човешкото общуване, прозвучали в една от последните сцени на “Рубльов”: “Понякога срещнеш нечий поглед
и сякаш си се причастил”. И отново пред нас е филм не за космоса, а за човека в “космоса” – пространство на
всички негови замисли, убеждения, планове, стремежи, спомени, чувства и изживявания. За това, че от цялото
това многообразие на явленията, които го заобикалят, „на човека е нужен човек” или, казано с езика на Евангелието, “ближен”, когото според Божията заповед трябва да “възлюбиш като самия себе си” (срв. Мат. 22:39) и
именно за това ще даваш отговор.
С “богословие на общуването”, с копнеж по идеала на съпружеската любов е пропит филмът „Огледало”, в чийто
център е съдбата на семейството на самия режисьор, потресено и обезкървено от напускането на бащата – поета Арсений Тарковски. Андрей Арсениевич посвещава този филм на своята майка Мария Ивановна Вишнякова, чиято роля блестящо изпълнява Маргарита Терехова, но и самата Мария Ивановна е участвала в няколко
сцени във филма. На пръв поглед – камерна семейна история. И все пак благодарение на силата на изкуството,
на документалните кадри от военните години, музиката на Бах, великолепната актьорска игра и гения на самия
режисьор, филмът се е извисил до съвършено ново ниво – до размисли за семейството като ”църква на ближните”, раздирана от враждите на този свят и несъвършенството на хората.

46

6 - снимка и текст:
Маргарита Терехова
във филма “Огледало”
През 1979 г. на екраните излиза „Сталкер”, новият филм на
Тарковски и последният, който е заснет в
родината. За разлика
от „Соларис”, където бащиният дом все
още е цял, и от „Огледало”, където той
страда от разделения,
в „Сталкер” светът на
бъдещето е изобразен
като
технологична
помийна яма, в която хората не живеят,
а съществуват – без
цел, без смисъл и чудо. При това някъде в дълбините на душата се пази дори не стремеж, а спомен, тъга, носталгия по другия, истинския живот. Но какво да правят с него – хората не знаят и затова главните герои с
обърканите си мисли и чувства застават на прага на “стаята за изпълнение на желанията”, не решавайки се да
влязат в нея. Какво е това, ако не горчиво пророчество за съдбата на милионите руснаци, които двадесет години
по-късно, на границата между двете столетия, приеха светото Кръщение, но така и не влязоха в Църквата, не
започнаха да живеят по новому?
Впрочем, както показа режисьорът в последните си филми, това е проблем не само на Русия.
В чужбина
Тарковски започна работа над „Носталгия” още в родината, но снимаше филма в Италия и след снимките взе
нелекото решение да остане да живее в чужбина. С думата „носталгия” е прието е да се нарича „копнежът по
родината”. Обаче родината, по която тъгува героят на този филм, писателят Андрей Горчаков, не е Съветският
съюз, нито царска Русия, нито старата Рус, а „родната страна” или „страната на ближните”, чиито граници не
винаги съвпадат с границите на държавата и времето, в което живеем. И проблемът на Горчаков не е в това, че
родината му е далеч, а в това, че когато почти целият свят се е превърнал в една технологична и рационалистична помийна яма, образ на която в “Носталгия” е празният басейн на света Екатерина в Баньо-Виньони, то
копнеещият за истинското – красотата, чудото, смисъла на живота – човек се усеща емигрант навсякъде, дори
в родината си. Искате ли да проверите това? Представете си, че след работа бързате за вкъщи, а там заварвате
„Биг Брадър” или нещо подобно.
Но дори и в такъв случай, смята режисьорът, трябва да имаш вяра и мъжество да запалиш своята свещ „и да не
я туряш под крина” (срв. Мат. 5:15), а да я пренесеш през забравилия любовта свят. Дори с цената на собствения
живот. Както направи героят на Олег Янковски в последната сцена на филма,
заснет с един единствен
дубъл. С особена сила тази мисъл звучи в последния филм „Жертвоприношение”, който обединява и прави
равносметка на всичко казано от Тарковски в предишните му творби.
„Жертвоприношение” е сниман през лятото на 1985 г. на шведския остров Готланд, който, както и планетата
Соларис, и зоната на „Сталкер”, става място за размисли и събития, които не се побират в ложето на рационализма и безверието, присъщи на съвременния свят и човек. Както светът на „Иваново детство”, така и този свят
е облъхнат от огъня на войната, но този път ядрена, от която няма къде да се скриеш. Както и в „Соларис”, решаващата стъпка трябва да бъде направена не от „широките народни маси”, а от героя, отделния човек – някога
популярния актьор, а сега писателя Александър, принадлежащ точно към онова “творческо малцинство”, което
според теорията на цивилизациите на Тойнби движи историческото развитие.
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Вардапет Комитас
– сърцето на
арменския народ

Както и в „Огледало”, вътрешният свят на героя е разбит от съпружеската изневяра и неразбирането от приятелите. Както и героят на „Рубльов”, Александър не е безгрешен, той е изпълнен със съмнения. Както и в
„Носталгия” на помощ му идват не силните на този свят, а “отритнатите” или, казано с езика на Евангелието, не
”първите”, а „последните”.
Но този път, изправен пред глобалната катастрофа, оказвайки се на ръба на битието, героят се оказва безсилен.
Смирявайки се с безпомощността си да промени нещо, Александър за пръв път в живота си коленичи и, припомняйки си познатите от детството думи, се обръща към Бога, като обещава да принесе в жертва всичко, което
му е скъпо, за спасението на света. За разлика от героя на „Сталкер”, Александър се решава да влезе в „стаята за
изпълнение на желанията” и да моли за чудо. И когато чудото става, остава верен на своя обет, принася обещаната жертва и така получава нов, истински живот, което не е случайно. Защото ако човек търси истинското в
културата, науката, религията, в обществения и личния живот, опирайки се не върху своето човешко „харесва
ми – не ми харесва”, а върху Божието, то Бог, бидейки Истина и Любов (Йоан. 14:16, 1 Йоан. 4:8), винаги му помага да намери истинските неща.
Свещта на Тарковски
Някой може да каже, че филмите на Тарковски са сложни, изискват подготовка и усилие. Но такова е всичко истинско и най-вече Царството Небесно, което според Евангелието “бива насилвано и насилници го грабят” (Мат.
11:12). В края на краищата никой не ни забранява да гледаме и други филми или да се молим със свои думи. Но
това не е повод да отричаме молитвите на светиите, а по скоро да си признаем, че все още не сме дорасли до тях.
Главното е да се молим и да растем, да търсим истинското и с помощта на хора като Андрей Тарковски да получим възможността да се докоснем до него и да живеем с него. Та макар и само докато трае филмът. Истинският
филм. И ето че изминаха 30 години. През последното десетилетие един след друг си отидоха работилите с него
сценаристи Александър Мишарин и Тонино Гуера, операторите Свен Нюквист и Вадим Юсов, актьорите Олег
Янковски, Ерланд Йозефсон и Донатас Баньонис. Един ден и ние ще последваме по-старите и ще си отидем. Но
преди това трябва да предадем на младите свещта, запалена от таланта на режисьора. Така че нито мракът на
безкултурието, нито пъстрите светлинки на масовата култура, нито заслепяващата светлина на прожекторите
на официалната култура да не им попречат да се срещнат с истинското. Очи в очи. Завинаги. Както някога на
нас ни помогна да се срещнем с истинското кинорежисьорът Андрей Тарковски.
Превод: Стефка Мечкарова
Редактор: Андрей Романов
Източник: pravmir.ru

Асен Андонов
Малко са онези народи, чиято култура се е запазила през всички тези хилядолетия и е оставила толкова дълбок отпечатък върху човечеството. Арменският народ е именно такъв - това
са хора, чиято музика пронизва сърцето с тъжния звук на дудука и разказва за вечната борба
между доброто и злото. Но и в най-мрачните
моменти арменците не са губили вярата си. Макар и днес те да са в малко парче земя, техният
народ и традиции са победили ледената мрежа
на вековете и са издълбали своя спомен върху
вечните кръстове на каменните хачкари.
Винаги съм се дивял и при срещата си с носителите на тази култура. Арменците са много
особен народ. Това са фини хора и всеки от тях
е някак дълбоко свързан със своето минало и
род. По същия начин, по който земите на арменците са се превърнали във врата между Изтока
и Запада, така този горд кавказки народ е станал
и пазител на християнските ценности, които са
го съхранили през хилядолетията. Това светоусещане се е отразило и в тяхното творчество
- езикът им поетично напява за древността, а
музиката разкрива дълбочината на арменското
сърце пред всеки, дръзнал да открие тайнствения му воал.
В арменската история и култура обаче оттеква
едно име, което съхрянава цялата тази съкро-

вищница от морални ценности, устои и талант:
това на Сохомон Сохомонян или Комитас - всестранно развита личност от ранга на някогашните
енциклопедисти, духовник на Арменската църква, композитор, писател, поет, творец и много
още. Днешната статия е посветена на гения Комитас, чието творчество не само е изменило арменската нация, но и е позволо на света да се докосне
до бездънното сърце на кавказкия народ, пазещ
тайната на Ной.
Сохомон се ражда в 1869 г. в село Кютахия, административен център на вилает Кютахя, Анадола,
днешна Турция. Момчето е отгледано в скромното семейство на Кеворк Сохомонян, обущар,
и Такухи, килимар. Баща му обаче композирал
песни и се славел с красивия си глас, а и майка
му била надарена със завидни музикални умения.
Сохомон наследява техния талант и усет към музиката. Поради натиска на турското общество и
двамата родители говорили само на турски и детето почти не умеело да разговаря на родния си
арменски език.
За разлика от повечето деца, момчето израства в
трудна обстановка, която белязва и него, и творчеството му за цял живот. Още на шестмесечна
възраст майка му умира, а неговата баба поема
грижите за него. Баща му бил твърде зает и не му
обръщал достатъчно внимание. На 7 години мал-
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кият Сохомон тръгва на училище, а по-късно продължава
обучението си в Бурса. Негов съученик го описва като “крехък, слабичък, блед, винаги замислен и мил. Беше облечен
много скромно”. Често забелязвали младежа да спи върху
студените камъни в пералните помещения. За съжаление,
Сохомон не се спрявал с училище и малко по-късно се завръща у дома. Там обаче го чака още една трагедия. Баща
му, който бил станал алкохолик, също бил починал. Така,
на крехката възраст от 11 години, той остава сирак в един
враждебен свят, което изцяло променя посоката на живота
му.
През 1881 г. местният арменски духовник Кеворк Терцагян
е извикан в Ечмиадзин от Светия престол на Арменската
църква, оглавена от тогавашния католикос Геворг IV, за да
приеме епископски чин, като по традиция е трябвало да вземе със себе си момче сирак с красив глас, за да бъде обучено в
престижната по онова време семинария “Св. Геворг”. Не след
дълго арменският епископ представя именно Сохомон, който се запознава с католикоса на Арменската църква. Геворг
IV бил разочарован от липсата на познания по арменски на
Сохомон, който му отвърнал на турски: „Не говоря на арменски, но ако искате, мога да Ви изпея нещо на арменски“.
Католикосът бил удивен от красивия му глас и така, сред 20
сираци, именно Сохомон бива избран и изпратен да се обучава в Семинарията. Гласът му толкова се нравел на всички,
че често католикосът го викал да пее по време на официални
приеми на гости.
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Сохомон бързо се адаптира в новата среда, където започва
да намира духовна и интелектуална утеха. Изключително
бързо той се научава да говори арменски език, който престава да бъде пречка в неговото израстване. Следващите тридесет години Комитас прекарва основно в Ечмиадзин, където
страстта му към музиката силно се разпалва. Заема се с това
да изучава древната невмена система на Арменската църква
и си поставя за задача да разшифрова нейните загадки. Освен това започва да обикаля из арменските села и да събира
народни песни, които внимателно записва и издава. Често
се случвало да композира музика на базата на поезия на известни поети или негови съкласници. След завършването
на Семинарията е назначен за главен ръководител на хора
към главната арменска катедрала - Ечмиадзин, духовният
център на всички арменци. През 1894 г. Сохомон приема монашески постриг и е ръкоположен за вардапет - целибатен
свещеник, а по-късно става архимандрит, приемайки името
на известен арменски духовник от 7 в. - Комитас. Въпреки
аскетичния път, на който трябвало да се отдаде, Комитас не
спира да събира народни песни и да композира. Това обаче
започнало да му навлича много подигравки от духовници,
които с насмешка го наричали “поета любовчия”. Натискът
на Църквата достига до такава величина, че той дори изпра-

Каменен кръст, наречен
хачкар. Този тип кръстове са
много древни и са типични за
арменската култура
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ща заявление за отказ от духовния си сан, но отговор така и
не получава.
По-късно Комитас надгражда музикалните си познания в
Тбилиси и Берлин, като е подпомогнат от богат арменски
нефтен предприемач. Макар и финансовите средства бързо
да започват да се изчерпват и да се налага Комитас да пести
от храна, той не се поколебава да търси възможности за обучения при най-известните по онова време музиковеди в Германия. Същевременно става активен член на Международното музикално общество в Берлин, където често е канен да
изнася лекции по арменска народна музика. Лекциите били
дотолкова популярни, че бързо получават отзвук в най-елитните европейски среди. Освен музикология, Комитас следва
и философия, естетика, европейска музика и пр., които белязват творчеството му и му помагат успешно да хармонизира множество песни, принадлежащи към съкровищницата
на арменските традиции.
Според Комитас човек може да узнае душата на народа
най-вече чрез танците. В ритмите на народните танци може
да се разпознае през какво са преминали хората, а песните
разкриват интонацията на техния език. Обединени, танците,
песните и езикът разгръщат истинната същност на един народ. И така, воден от любовта си към арменския народ, той,
вардапетът успява да запише повече от 4000 песни.
При завръщането си в Ечмиадзин Комитас продължава кариерата си на преподавател, като не спира и да композира.
Със задълбочените си изследвания се превръща в един от
основателите на съвременната арменска етномузикология.
Комитас дори започва да работи върху създаването на опера
по едноименния арменски епос “Ануш”, но основната му дейност остава насочена към народното творчество. Той често
обича да бъде сред народа и в арменското село, като бързо
спечелва техните сърца, а това неимоверно много му помага
да продължи мисията си за съхраняване на народни песни и
тяхното хармонизиране и популяризиране. Освен арменски,
Комитас записва песни и от други народи, сред които кюрдски, турски, грузински, арабски, ирански, дори фински. Със
задълбочените си изследвания той успешно доказва пред
света, че арменската музика е независима от другите музикални традиции, макар и да е създадена на базата на различни влияния.
С времето натискът на Арменска църква става твърде силен.
Решен да съхрани своето дело, Комитас напуска Армения и
решава да го разпространи сред арменските общности в Истанбул и големите европейски столици. През 1910 г. заминава за някогашния Константинопол, мечтаейки да основе
Национална консерватория, която да задълбочи познанията
на арменците за богатството на тяхната музика. Макар и народът искрено да се радвал на неговите инициативи, сред арменските интелектуалци идеите му били посрещани със студенина. Противно на своите очаквания, Комитас се сблъсква
с враждебност и множество прегради пред почти всяко едно
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негово начинание. При все това талантът му не остава скрит от големите европейски композитори.
Арменецът основава смесения хор „Гусан“, състоящ се от 300 души, и започва да изнася концерти в
Османската империя и Европа като солист или диригент. Самият Камий Сен-Санс буквално се влюбва
в неговото творчество, а след един от концерти му през 1906 г. Дебюси възкликва: “Комитас е брилянтен! Прекланям се пред музикалния Ви гений!”. Всеки, който се докосвал до скромния арменец, бил
покоряван от таланта му, като освен с глас, той впечатлявал с уменията си по пиано и флейта. Именно
в Истанбул арменецът създава най-значимите си шедьоври, сред които е и музиката за арменската
литургия „Патараг“, написани за мъжки хор. Същевременно той не престава да изнася и лекции в Европа, популяризирайки арменското творчество отвъд родината си.
С пристигането си в Истанбул обаче Комитас попада в най-бурните времена за Османската империя.
С Младотурската революция настъпват най-страшните години за арменския народ, които завинаги го
белязват. На 24 април 1915 г., денят, известен като “Червената неделя”, министърът на вътрешните работи Талаат Паша издава указ, с който заповядва всички арменски интелектуалци да бъдат арестувани
и депортирани. С това започва и масовото изтребление на християни, най-вече арменски, из цялата
Османска империя. Наред с други 180 арменци, Комитас е заловен и изпратен в Чанкъръ, където наблюдава как безпощадно избиват неговите близки, приятели и сънародници. С помощта на влиятелни
фигури обаче Комитас е освободен и допуснат да се върне обратно в столицата. Споменът за смъртта
на всичко онова, което обича, остава в съзнанието на Комитас, който изгубва своя разум вследствие на
страшната картина на смърт.
Поради тежкото си състояние той бива откаран в болница, след което е депортиран в Париж, като
прекарва последните 20 години от живота си в психиатрична клиника, където си отива от този свят.
През 1936 г. тленните му останки са пренесени в Ереван, като днес те се съхраняват в Пантеона на културните дейци в едноименния градски парк.
Не по-малко трагична е и съдбата на неговото творчество. С неговата смърт загива и голяма част от
трудовете му - много творби са унищожени, изгубени или разпръснати по света. Днес са оцелели само
около 80 хорови песни, някои аранжименти за танци, откъси за пиано и химни за арменската литургия,
както и около 1500 записани от него народни песни. Някои смятат, че с Комитас загива и тайната на
древните арменски невми, като учените подозират, че той дори успял да я разгадае, но едва ли някога
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ще можем да разберем. Едно обаче е сигурно - със своите усилия скромният монах успява да постигне
много повече. Той полага основите на съвременната арменска класическа музика и етномузикология,
повдига духа на поробения арменски народ и успява да вдъхнови поколения учени и интелектуалци
от целия свят. Макар и приживе да не успява да постигне своята мечта, със своето дело днес името на
Армения гордо се откроява сред европейските цивилизации, белязали развитието на човечеството.
Въпреки скромното наследство, оцеляло от Комитас, човек лесно може да бъде завладян от нежната
му и чувствителна душа, до която се докосваме не само чрез неговата музика, но и чрез поезията на
вардапета. Често лирическият герой се стреми към спокойствието и утехата, които любовта дарява на
търсещия красотата. Макар и често носталгична, в поемите му се усеща полъхът на надежда и светлина, което разкрива богатия му вътрешен свят. За съжаление, негови творби все още не са превеждани
на български език, но се надявам на читателите да бъде интересно да се запознаят с две негови творби,
които успях да преведа, макар и повърхностно, с любезното съдействие и редакция на двама мои арменски приятели, Сона Минасян и Шагик Матевосян.

САМОТА
Езерна луна в гората щом изгрее,
повеят на любовта разшумоли дъбрави и лесове
Намери всеки роза една – на сърцето украшение.
Пък аз един прибирам се у дома...
и съня в палто се превърна,
в нежно упокоение ме тихо прегърна.
В СЪНЯ МИ
Танцувахме таз нощ с теб в сънно привидение.
Запалиха вощеници в олтара духове на любовта.
В златносребърен воал от небосклона се покрихме,
любовна одежда зелена и червена за нас ушихме.

Комитас изнася лекции
пред Народното музикално
общество
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“Комитас, последната нощ” Саргис Мурадян (1927-2007)

Ръкопис от 12 век с
древните арменски невми

Кюрдски и турски песни,
записани от Комитас
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