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Престави се в Господа
Доростолският митрополит

Амвросий

 Доростолският митрополит Амвросий (в света Александър 
Александров Парашкевов) е роден на 9 юни 1942 г. в гр. Свищов. 
Средното си образование получава в родния си град. Впоследствие 
завършва Висшия химико-технологичен институт в София.
 През 1983 г. е приет за студент в Духовната академия „Св. 
Климент Охридски”, която завършва през 1987 година.
 На 13 август 1983 г. в Клисурския манастир “Св. Кирил и Ме-
тодий”, край Берковица, е постриган в монашество с името Амвро-
сий от Видинския митрополит Филарет. На 19 октомври 1983 г. в 
Чипровския манастир „Св. Йоан Рилски” митрополит Филарет го 
ръкополага в йеродяконски чин.
 От 1 ноември 1983 г. до 1 декември 1984 г. той служи като 
епархийски дякон при Видинската митрополия.

 На 15 август 1984 г. в Клисурския манастир „Св. Кирил и Ме-
тодий” е ръкоположен за йеромонах от Видинския митрополит Фи-
ларет. От 1 декември 1984 до 3 февруари 1988 г. йеромонах Амвро-
сий пребивава и служи в Клисурския манастир, като заедно с това 
обгрижва и богослужебните нужди в различни енории към Берков-
ското архиерейско наместничество.
 По решение на Светия Синод на 29 юни 1989 г. е възведен в 
архимандритско достойнство от Видинския митрополит Дометиан.
 От 3 февруари 1988 г. до 1 април 1994 г. архим. Амвросий е 
игумен на Лопушанския манастир „Св. Йоан Предтеча”.
 На 3 април 1994 г. в Чекотинския манастир „Св. архангел 
Михаил” е хиротонисан в епископски сан от пребиваващия в разкол 
Неврокопския митрополит Пимен.
 По решение на Всеправославния събор, състоял се от 30 сеп-
тември до 1 октомври 1998 г. в София, той е приет в каноническо 
църковно общение за служение в епископски сан, като му е дадена 
титлата „Браницки”.
 От месец юни 1999 г. до 1 юли 2004 г. е назначен за викарий на 
Видинския митрополит Дометиан и получава правото да пребивава 
на територията на Видинска епархия. От 1 юли 2004 г. е назначен за 
викарий на Врачанския митрополит Калиник.
 На 17 януари 2010 г. е избран, а на 24 януари канонично ут-
върден за Доростолски митрополит. На 30 януари 2010 г. е въдворен 
на престола на Доростолска епархия.
 На заседанието си на 18 юли 2013 г. Светият Синод на БПЦ-
БП в пълен състав определи Негово Високопреосвещенство Дорос-
толския митрополит Амвросий за временен Наместник на Варнен-
ския и Великопреславски престол до избирането на нов митрополит 
на овдовялата епрахия.
 В паметта на Българската православна църква митрополит 
Амвросий ще остане като добър пастир, духовник и епископ, поло-
жил много труд за духовното обгрижване на Доростолска епархия.
 
 

Бог да го прости! Вечна да бъде паметта му!
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За някои особености в иконографията
на Разпятието

 До неотдавна битуваше 
мнението, че изображението на 
Разпятието не се е срещало в хрис-
тиянското изкуство, докато е съ-
ществувало разпъването на кръст 
като наказание . И едва около V в., 
когато цивилизованото човечество 
окончателно го е оставило в мина-
лото и спомените за него са станали 
предание, едва тогава са се появили 
и първите изображения на страда-
нията на Христос, при това в нача-
лото съвсем условни, като намеци, 
а не във вид на реални сцени. Оба-
че не толкова отдавна в селището 
Ируня Велея (Iruña-Veleia — архео-
логически обект на територията на 
община Ируня-де-Ока в провинция 
Алава, б. ред.) в северна Испания е 
открито глинен къс с изображение 
на Разпятието с предполагаема да-
тировка от III в. след Р. Хр.  А скоро последва и още по-удивителна 
находка в Светите земи, за която побърза да съобщи пресата, че на 
Елеонския хълм археологическа експедиция е разкрила раннохрис-
тиянски гроб, в който е намерен кръст. Наистина, тези открития 
още не са получили надеждни преценки от специалистите, но и пре-
ди това някои изследователи смятали, че първите изображения на 
Разпятието се отнасят към I–III век.

1

2
Ил. 1 Eл Греко. Разпятие. 1588 г.

7

14 септември - Въздвижение на св. Кръст 
Господен



 Достигналите до нас най-известни паметници се отнасят 
едва към V век. Тук ще споменем два от тях: релефно Разпятие на 
двери в църквата Санта-Сабина в Рим и плочка в Британския музей. 
Изразително е изображението на британския аворий, релеф върху 
къс от слонова кост от същото време, V в., с вече развита иконог-
рафска програма на Разпятието. А на римските двери са просто три 
човешки фигури с кръстообразно разтворени ръце, едната от които, 
централната фигура, е по-голяма от другите две. Затова са напъл-
но неоснователни твърденията на Ю. Г. Бобров: “Изображението 
на историческото разпятието с фигурата на Христос започва да се 
разпространява едва след решенията на Вселенския събор от 692 г., 
който отменя символното заместване на Христовия образ” . Самите 
паметници опровергават подобно мнение.

 Преподобни Анастасий Синаит, игумен на Синайската пла-
нина (ок. 600-695), е написал полемическото съчинение “Пътеводи-
тел” против монофизитите, като го е илюстрирал с изображение на 
Разпятието. При това Анастасий за първи път  използва гръцкото 
разпятие, т.е. осмоконечния кръст.
 Можем ли да се съгласим с В.Н. Топоров за това, че кръстът 
е знак на смъртта, погребението (защото, видите ли, го поставят 
на гробовете като йероглиф на смъртта, като знак на зачеркване, 
ликвидиране, отмяна и т.н.)?  Във всеки случай “Настолна книга 
на свещенослужителя” говори за обратното: “Кръстът над гроба на 
православния християнин е мълчалив проповедник на блаженото 
безсмъртие и възкресение; побит в земята и въздигащ се към небето 
той показва вярата на християните в това, че тялото на умрелия се 
намира тук, в земята, а душата - на небето, че под кръста е скрито 
семето, което ще израсте за живот вечен в Царството Божие .

 По всичко из-
глежда, че светските хора 
възприемат кръста като 
знак на смъртта заради 
това, че вътре в Голгот-
ската пещера от IX век 
започват да изобразяват 
череп, според Н.В. По-
кровски като символ на 
смъртта, а не на главата 
на Адам, както смята Г. 
Д. Филимонов. “Кръстът 
с Адамовата глава в под-
ножието му би загубил 
всяко значение на кръста 
като символ на победата 
и спасението и би полу-
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чил изцяло противоположно значение - пише Н.В. Покровски. - В 
крайна сметка какво значение би могло да има главата на спасения 
Адам, подпряна на кръста, който е символ на спасението. Ясно е, че 
по-късният символ на смъртта, заменил под влияние на смекчените 

3

4

5

Барелеф от дървените двери на капелата 
Санта Сабина, Рим, средата на V век

Разпятие, релеф на плочка от слонова кост, 
средата на V век. Британски музей. Отдясно 
е обесилият се Иуда, а над кръста се вижда 
добре  надпис на латински – Rex Ivd.- Цар 
Юдейский.
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понятия по-древния символ и под това влияние е получил съвърше-
но чуждо на своята природа свое тълкуване на главата Адамова . 
 Впрочем мнението на Филимонов се потвърждава още в писа-
нията на раннохристиянските автори. Преданието за погребението 
на Адам на Голгота е известно от III в. след Р. Хр. Ориген, например, 
е виждал Божия промисъл в съвпадането на мястото на погребания 
прародител и разпъването на Господа. Основна причина за подобно 
умозаключение на знаменития александрийски богослов са думите 
на апостол Павел: “Понеже, както смъртта дойде чрез човека, тъй и 
възкресението от мъртви дойде чрез Човека.  Както в Адама всички 
умират, тъй и в Христа всички ще оживеят” (1Кор.15:21–22) . Ана-
логично е мислил и Тертулиан . 
 Свети Василий Велики, обяснявайки термина “лобно място”, 
ни съобщава за неписаното предание, според което черепът на Адам 
е бил погребан на Голгота . За същото разказват и много апокрифи, 
само с тази разлика, че според едни от тях Адам е бил погребан на 
Голгота от ангели, а според други от Сит, който е пренесъл там тяло-
то на родителя си вече след потопа, а според трети главата се е озо-
вала на Голгота заедно с водите на потопа. Във връзка с тези апокри-
фи е редно да си спомним и красноречивите сказания за кръстното 
дърво, израснало от зърното, - от онова семенце, което е било поста-
вено от Сит в устата на умрелия Адам. По-късно хората изкоренили 
израсналото дърво и го докарали в Йерусалим за строежа на храма. 
Тогава и открили, че корените изцяло са пронизали черепа на неиз-
вестен човек. Отделили главата от корените и я изхвърлили. Но по 
време на лов я намерил цар Соломон и решил да пренесе своята на-
ходка обратно в Йерусалим. Така и направили, благочестиво затру-
пали този череп с камъни (с подобни камъни почти буквално сега 
се възпроизвеждат от църковните майстори подножията на много-
бройните “голготи”). 
 А от дървото после направили Кръст, на който бил разпнат 
Иисус Христос. Кръвта, бликнала от раните на Господа, оросила гла-
вата на Адам и измила прародителския грях. Жертвеникът на про-
скомидията символизира в храма лобното място, където е приел 
кръстни мъки Христос и където е погребан черепът на виновника 
за грехопадението. Така че греши ли в мнението си Г. Д. Филимонов?

 Да се обърнем към други детайли на Разпятието. В древ-
ността и западноевропеските и византийските художници са го ри-
сували с еднакъв брой пирони - четири, тоест всяка ръка и крак на 
Спасителя са били приковани с отделен пирон. Но от XII в. на Запад 
все по-често започнали да изобразяват стъпалата един върху друг и 
пробити само с един пирон. Тази подробност бързо се превърнала в 
една от съществените разлики между православното и католическо-
то Разпятие. 
 Така например, великият княз Василий Василиевич през 
1441 г. казал на Константинополския патриарх Митрофан, обви-
нявайки митрополит Исидор Московски, който подписал унията с 
Рим, че той същият, като се върнал в Москва, заповядал по време на 
шествие в Успенския събор да се носи пред него латинско разпятие, 
на което нозете на Господа били пробити с един гвоздей.  Гръцкият 
иконописец Теотокопулос, който през 1576 г. се преселил в Испания 
и несъмнено приел там католичеството, и станал прочутия худож-
ник Ел Греко, всеки път се “смущавал”, когато работел над Разпяти-
ето. Почти на всички негови картини с такъв сюжет вторият крак 
на Христос така е нарисуван в сянка, че е трудно да се разбере, един 
или два пирона са забити в нозете на Разпнатия (ил. 1).
 Закономерен е въпросът: поради каква причина са се разми-
нали източната и западната традиция в изобразяването на тези ико-
нографски детайли? Православните обясняват своите особености 
на изображението с вярност към историческото предание: Кръстът, 
пренесен от царица Елена от Йерусалим в Константинопол е имал 
следи от четири пирона, от което следва, че нозете на Христос са 
били приковани всеки поотделно. 
 Основание за католиците са трите пирона на Разпятието, 
които се пазят във Ватикана, а по-късно и данните от Торинската 
плащаница, на чийто отпечатък лявото стъпало така е положено 
върху дясното, че може да се предположи пробиването им с един 
гвоздей.
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 Тези междуконфесио-
нални иконографски проти-
воречия намират обяснение в 
научните изследвания на ХХ в. 
Авторитетният френски хирург 
Пиер Барбе (Barbet), изследвай-
ки внимателно плащаницата 
и разликата в отпечатъците на 
дясното и лявото стъпало, е 
стигнал до извода, че дясното 
стъпало се вижда доста добре, 
а от лявото стъпало се е отпе-
чатала само петата поради това, 
че когато извадили пироните 
и увили тялото в плащаница-
та, стичащата се надолу кръв е 
заляла именно петата на стъпа-
лото. Барбе достига до еднозна-
чен извод: нозете на Разпнатия 
са били пробити с два пирона. 
Това, че обикновено това на-
казание се е изпълнявало именно по този начин, потвърждават и 
археологическите находки в Giv’at ha-Mivtar, предградие на Йеруса-
лим, където през 1968 г. по време на изграждането на път булдозер 
разкрива древно погребение с останките на 35 тела, погребани там 
през 50-70 г. след Р. Хр.  Между тях е намерен и сандък-костница с 
кости на разпнат човек. Наричали са го Johanan. Учените установи-
ли достоверно, че нозете на страдалеца са били пробити също с два 
отделни пирона.
 Следователно може да се заключи, че православната ико-
нография лежи върху твърда историческа основа, а следването на 
църковното предание отново посрамва самонадеяния рационали-
зъм при осмислянето на фактите. Но заради обективността нека 
отбележим: католиците не са толкова категорични относно изобра-
женията на Разпятието. Например кръстът от храма Сан Дамиано в 
Асизи (XII в.) – една от главните реликви на францисканския орден 

от четката на неизвестен умбрийски художник, е с четири гвоздея  
(ил. 2). Аналогично Разпятие може да се види и в киевската като-
лическа църква „Николай Мирликийски“. Съществуват и други па-
метници. Значи за католиците в онези времена това не е било чак 
толкова принципиално. Поради това, както изглежда, поставяйки 
в сянка едното стъпало на Спасителя, Ел Греко не се е страхувал 
особено да не бъде обвинен в гръцка схизма пред всесилната тогава 
инквизиция, а Сурбаран е нарисувал нозете на Спасителя, макар и 
кръстосани, но приковани с два гвоздея.
 Да кажем някол-
ко думи и за ръцете. На 
всички икони отчетливо 
се вижда, как към Кръста 
са приковани китките на 
ръцете на Спасителя. Днес 
е установено и се знае, че 
е невъзможно човек да 
се удържи на кръст, ако 
е прикован така, както е 
Спасителят на иконите 
„Разпятие“. Дребните кос-
тички на дланите, особено 
в сгъвките на съединява-
нето, не могат да удържат 
отвесно човешкото тяло: 
то ще се откъсне от кръ-
ста и ще падне, както го 
потвърждава и френският 
хирург Барбе с многоброй-
ните си опити, проведени 
от него в анатомичен театър. По следите на кръвта на Торинската 
плащаница френският хирург е доказал: в действителност прикова-
ващите са забивали гвоздеите между лакътната и лъчевата кост на 
предмишницата, близо до китката на ръката. Но на православните 
икони гвоздеите са забити именно в дланите на Иисус. Това е ка-
нонът. Нима византийците не са познавали „технологията“ на това 
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Ил. 2 Неизвестен художник. Кръст от 
храма Сан-Дамиано. XII в., Асизи

Ил. 3 Емануил Лампардос. Разпятие. 
Критска школа. Втората четвърт на XVII в.
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наказание? Не, ние вече знаем, че и след управлението на император 
Константин е продължавало разпъването на кръстове. Изглежда, 
тук не става дума за липса или наличие на реален опит, и даже не 
за исторически реализъм, а за изпълване на образа със символичен 
смисъл и значение.
 Нека обърнем внимание на положението на ръцете при раз-
бойниците. Какво се вижда там? По древните изображения ръце-
те им често са огънати зад гърба и привързани към вертикалния 
стълб на кръста или просто провесени от двете страни на напреч-
ната греда (ил. 3). Като че ли иконописците съзнателно подчертават 
особеностите в изображението на ръцете на Спасителя . В светооте-
ческото богословие съществува терминът кеносис, който означава 
изтощаване, понизяване, умаление, унищожение на Бога . 
 Догматическото богословие счита Голгота за връхна точка на 
кеносиса. Логично е да се предположи, че низшата точка на човеш-
кото падение е разпъването от хората на Божия Син. Човечеството 
е вбивало изкованите от него гвоздеи в самите ръце, които са хра-
нили и поили гладните, изцелявали безнадеждните, дарявали хора-
та с благодат и които „държат“ самото мироздание. Именно за по-
сочването, от една страна, на неизмеримата висота на смирението 
и кеносиса, а от друга – на безумната дързост и неблагодарност на 
човешката гордост – служат пронизаните китки на ръцете на Спа-
сителя. Ако иконописците бяха тръгнали по пътя на „житейската 
правда“, премествайки гвоздеите от дланите на мястото, където те 
са били побити реално, – смисълът би бил унищожен. Но той се е 
оказал дотолкова важен за Църквата, че тя е решила да го претвори 
в канон за изобразяването на иконата „Разпятие“.
 Забележима отличаваща подробност между католическото и 
православното Разпятие е и тръненият венец на главата на Спаси-
теля. В преобладаващото мнозинство руски и византийски икони 
през всички векове венец няма. Като изключение може да се посо-
чат два образа: от VIII-то столетие от Синайския манастир „Св. Ека-
терина“ и от XIV в. в празничния ред на съборния храм „Св. София“ 
във Велики Новгород. Но тези отстъпления от канона поради незна-
чителния им брой може да не се вземат под внимание.

Според Н. В. Покровски, приоритет в изрисуването на венеца имат 
католическите художници; те започват да го изобразяват „през XII–
XIII в. с цел да се подчертае, да се подсили страдалческият вид на 
Разпнатия“ . Този изтъкнат специалист по иконография очевид-
но не е знаел за съществуването на споменатата синайска икона. 
Съвременният изкуствовед и реставратор В. В. Филатов, напротив, 
предполага, че „от Йерусалим тази особеност е била пренесена от 
кръстоносците в католическия Запад и там трайно е навлязла в ико-
нографията“ . Но самите православни до XVII-то столетие отхвър-
лят венеца в „Разпятието“ (с малки изключения). Доколкото ни е 
известно, през XVII в. за първи път той се среща само в Сийското 
Евангелие.
 Принципно важен де-
тайл е и наклонът на главата на 
Спасителя. На православните 
икони я виждаме склонена към 
дясното рамо (ил. 4.), но запад-
ните художници, следвайки 
„реализма“, често изобразяват 
главата и без наклон, гледаща 
право в зрителя, а ако я изо-
бразяват склонена, най-често 
е върху гърдите, също напред. 
В какво е причината за назо-
ваната православна особеност, 
засега е трудно да се обясни. 
Трябва да се обърне внимание 
върху двата варианта на изо-
бразяване на очите на Спасите-
ля. В единия случай очите са за-
творени, а в другия (по-често в 
ранни паметници) – отворени. 
Изглежда, тук византийските 
иконописци са поставяли различни акценти: Спасителят с отворе-
ни очи напомня за своето Божествено безсмъртие, а със затворени 
– отдава, полага живота си за „своите овци“.
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 Съществува и връзка на Разпятието с литургията. Твърде 
рано (от V–VI в.) в иконографията на образа отстрани на Кръста 
се появяват фигурите на войници . Един от тях подава на Спаси-
теля гъба напоена с оцет, а друг го пробожда с копие (ил. 5.). На 
повечето древни православни икони раната се намира от дясната 
страна. Така и по време на проскомидията първата частица от евха-
ристийния агнец се изважда от дясната страна именно във връзка с 
пробождането на дясното ребро на Господа. При това, приборът, с 
който свещеникът изважда частицата, се нарича „копие“ и по фор-
ма фактически повтаря накрайника на това оръжие. „Тълкуването 
на символичното значение на раната, нанесена на Иисус Христос 
от Лонгин и излялата се от нея кръв и вода, отпраща към Августин, 
– пише А. Майкапар. – Све-
тата кръв и вода – това са 
символите на светите тайн-
ства, евхаристията и кръ-
щението, и както Ева е била 
сътворена от реброто, из-
вадено от Адам, така и две-
те християнски тайнства са 
се излели от пронизаното 
с копие ребро на Христос, 
Този Нов Адам“ . Понякога 
на древните икони може да 
се види ангел, който съби-
ра в чаша кръвта и водата, 
изливащи се от раната на 
Спасителя (ил. 5, 9). Това 
е още по-нагледно подчер-
таване на евхаристийната 
тема. Връзката реално съ-
битие – литургия – икона е 
съвършено очевидна и вся-
ко звено в нея свидетелства 
за нейната неразривност.

 Средновековните художници поставят до Кръста не само 
воини. Още от III в., а не от VI в., както е прието да се мисли, там се 
изобразяват Божията Майка и Йоан, бъдещият Богослов, по-късно 
се живописват Мария Магдалина, Мария Яковова, Мария Клеопова 
и Саломия (при Кръста стоят три от тях, а понякога художниците 
са рисували и повече от три) . Техните проникновени образи може 
да се видят на мозайка в ниша в наоса в манастира Неа Мони (Хиос; 
ок. 1050 г.), на сръбска фреска от храма „Дева Мария“ в Студеница 
(1209 г.), на византийска икона от реликвария на кардинал Висарион 
(средата на XV в.) . Изразително е представил трите мироносици 
също и Дионисий в „Разпятие“ за съборния храм „Св. Троица“ на 
Павло–Обнорския манастир (1500 г.). (ил. 6)  . И никъде, до време-
ната на упадъка, не се среща почти театралния мизансцен с поддър-
жаната от близките й изнемогваща Богородица, както това много 
често се среща в католическата живопис . Навсякъде Пречистата не 
умира от мъка, а „съ-умира със своя Син“, и както се е изразил архи-
мандрит Агатангел (Догадин)  , стоически понасяйки най-великата 
скръб, когато „на самата тебе меч ще прониже душата“ (Лк. 2:35). А 
чувствено-сантименталната сцена на „умиране“ би принизила ду-
ховния подвиг на Майката Божия, даже би я лишила от този подвиг.
 Независимо от тяхната ду-
ховна и безплътна същност, със-
традават Христа и ангелите, кои-
то обикновено витаят над Кръста 
и закриват ликовете си с химатий. 
Преподобни Йоан Дамаскин относ-
но тях потвърждава потенциалната 
възможност да скърбят: „Бидейки 
по-висши от нас, безтелесни и сво-
бодни от всяка телесна страст, те 
обаче не са безстрастни, защото без-
страстно е само Едното Божество“  . 
У Дионисий има още един регистър 
ангели, но не скърбящи, а заети с ут-
върждаването на Църквата във вид 
на женска фигура в червено и изгна-
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Ил. 5 Разпятие. 1535 г. Великата Лавра. Атон

   Ил. 6 Дионисий. Разпятие. 1500 г.16 17



нието на Синагогата във вид на обръщаща се назад жена в пурпурен 
мафорий (ил. 7). И Църквата и Синагогата са с еднакви нимбове. 
Призванието на двете е да събират хората в Божие име. Според ми-
сълта на Дионисий, около Кръста Църквата получава свещените си 
права, а Синагогата ги губи. Обаче разработката на такава иконо-
графия първоначално не принадлежи на Дионисий. Генезисът й е 
свързан с литературното творчество на раннохристиянските писа-
тели. У един от тях, Климент Александрийски, може да се намерят 
двете сравнения: Църквата – с благочестива многодетна жена, и Си-
нагогата – майка, разпиляла многочислените си чеда заради своето 
неверие . По-късно такава алегория ще намери опора в миниатюри-
те, а после и в монументалната живопис . Но в Русия ще стане ак-
туална едва в края на XV в. във връзка с ереста на жидовстващите 
(юдействащите).

 Да обърнем внимание и на това, как иконописците изобра-
зяват на иконата „Разпятие“ съпричастието на природата. Основа 
за това намират естествено в текстовете на Свещеното Писание. 
Както е известно, евангелистите разказват за тъмнината, настана-
ла по цялата земя от шестия до деветия час (Мат. 27:45; Мк. 15:33; 
Лк. 23:44–45). Такъв детайл, за разлика от станалото земетресение, е 
доста „удобен“ за изразните средства на живописта. Затова образи-

те на слънцето и луната още от VI в. влизат в употреба в църковното 
изкуство (например Евангелието на монаха Равула, 586 г.), при кое-
то тези образи не са във вида на сложните за разбиране алегорични 
персонажи от античността, препускащи на колесници или талиги, 
подобни на срещащи се в западните паметници, а са във вид на кръг-
ли ликове (ил. 8) . Луната, оставайки кръгла, понякога се изобразява 
в профил . Слънцето и луната по разпятията нямат пряка връзка 
с античността и нейната митология. Както в Евангелията, така и в 
иконописта става дума за есхатологичния характер на изобразената 
природа, и затова често тъкмо луната се изобразява червена, а не 
слънцето. Това съответства и на думите на Откровението: „… и ето, 
стана голям трус, и слънцето стана черно като струнено вретище, и 
месечината стана като кръв“ (Откр. 6:12). Аналогично предсказание 
намираме и в книга Деяния на светите апостоли: „Слънцето ще се 
превърне в тъмнина, и месечината – в кръв, преди да настъпи вели-
кият и славен ден Господен“ (Деян. 2:20).

Разказът на евангелист Матей за 
излизането от гробовете на мър-
тъвци има сходство с темата за 
Съдния ден. Разгърнато продъл-
жение се намира в апокрифното 
Евангелие на Никодим, повлия-
ло непосредствено на иконо-
графията, особено в жанра на 
книжната миниатюра . Предста-
вителна в това отношение е увле-
кателната история за възкръсна-
лите Карин и Левкий , които там 
се тълкуват като деца на Симеон 
Богоприемец. Но в иконописта 
такива образи са съвсем редки.
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 Значително по-често, започвайки от V–VI в., зографите ри-
суват разбойниците, разпънати от двете страни на Христос (ил. 9). 
Имената им са се запазили в древни източници, но всички те на-
ричат разбойниците по различен начин. В арабското Евангелие 
за детството на Спасителя това са Тит и Думах; в Евангелието на 
Никодим – Димас и Гестас; в Ерминията на Дионисий от Фурна – 
Фесда-йерихонин и Дима-Галилеянин; в ръкопис от XVI в. от биб-
лиотеката на новгородската „Св. София“ – Араг и Геста; в Слово за 
страданията и кръстната смърт на Христа според ръкописи от XVI–
XVII в. – Дизмас и Гевста; в лицеви иконописни образци, посветени 
на страстите Господни, – Дижмон и Еста . В Русия благоразумният 
разбойник по северните олтарни двери се обозначава като Рах, но, 
според мнението на Покровски, това име не е свързано с никакви 
литературни източници. Произходът му е неизвестен. За да се под-
чертае йерархичното значение на централния образ, повечето ико-
нописци се стремят иконографски да изявят и покажат разликите 
между Спасителя и разбойниците даже в детайлите. Така основната 
одежда, прикриваща голотата на нещастниците, е не препаска, а пе-

ризома; към кръста, както вече се каза, разбойниците най-често не 
са били приковавани, а привързвани. На миниатюра в Евангелие от 
университетската библиотека в Атина (XII в.) виждаме при Господа 
седемконечен кръст, а при разбойниците – четириконечен. Най-ве-
роятно има и редица други разлики, неспоменати тук. По-нататък 
разграничаването върви непосредствено между разбойниците: в 
началото на Средновековието с брада се изобразявал злонравният 
Гестас, по-късно – благоразумният Дисмас, защото в зората на хрис-
тиянството още се употребявали античните понятия за красиво, а с 
развитието на християнския мироглед брадата ставала един от не-
маловажните белези на образа на Христос като човек (във връзка с 
това да си спомним и съпротивата на руските старообрядци в неже-
ланието им да бръснат брадите си).
 В заключение особено е необходимо да се подчертае важ-
ността на иконографските детайли, макар че тук не всички са раз-
гледани. Както учат светите отци, в Църквата няма и не може да има 
нищо излишно. Също така и в иконата. Тя е следствие на Боговъ-
плъщението, тя е източник за постигане на Божествената Премъд-
рост, тъй като в нея всичко е възвестено от небето и осмислено от 
съборното съзнание. В това можем да се убедим от примера на един 
от централните живописни образи на православния храм.
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БЕЛЕЖКИ: 
 1. Римляните са възприели от персите наказанието чрез разпъване на кръст, 
прилагали са го само към робите и то просъществувало поне до втората половина 
на IV в. Прието е да се счита, че то е отменено от император Константин Велики 
след 319 г., подписал закон за забрана да се убиват роби (за което съобщават 
съвременниците Аврелий Виктор, Касиодор, Созомен). Но други съвременници 
като Ксенофонт Ефески, Фирмик Матерн, Пакут и Харитон - свидетелстват 
за кръстно наказание през IV в. като нещо обичайно. Н.В. Покровски пише: 
“Да се примирят тези разноречия е възможно с вероятното предположение, че 
разпореждането на императора, като плод на негово лично човеколюбие, по 
неизвестни за нас причини не е получило санкцията на закон и затова отделни 
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случаи на разпъване на престъпници са се срещали и след Константин Велики. В 
пандектите такъв закон действително няма. В тях няма и узаконяване на кръстното 
наказание, въпреки че се предписва наказване на разбойника на мястото на 
престъплението. (Покровский Н.В. Евангелие в памятниках иконографии. М., 
2001. С. 402–403). 
2.  Зарайский Владислав. Два эпохальных открытия // http://www.pravmir.ru/arti-
cle_1161.html.
3. Бобров Ю. Г. Основы иконографии древнерусской живописи. СПб., 1995. 
С. 143. Нужно е уточнение и към друга мисъл на този автор: “Разпятието е 
една от централните теми в цялото християнско изкуство и влиза в числото 
на дванадесетте празници, представляващи отделен ред на иконостаса” (Цит. 
съч. С. 141). Разпятието обаче никога не е влизало и не влиза “в числото на 
дванадесетте празници”, а на иконостаса в празничния ред то понякога се среща, 
но като своеобразен контрапункт на особеностите на страстния цикъл. При това 
трябва да се подчертае, че страстният цикъл е по-късно явление, той е оформял 
най-горния шести ред, което е нарушавало йерархическия смисъл и строй на 
иконостаса и поради тази причина не се е наложил. Понякога са го включвали 
във вече съществуващия празничен ред, както е в Новгородската „Св. София“ 
при разширението на иконостаса през XVI в.
4.   Топоров В.Н. Крест // Мифы народов мира. М., 1992. Т. 2. С. 12.
5. Настольная книга священнослужителя. М., 1983. Т. 4. С. 492.
6. Покровский Н.В. Евангелие в памятниках иконографии. С. 441.
7. Ориген. Толкование Евангелия по Матфею // Migne, Patrol, cursus complet. ser. 
graec, т. XIII, col. 1777.
8. Тертуллиан. Против Маркиана // Богословский сборник. М., 2005. № 13. С. 195.
9. Василий Великий, святитель. Толкование на пророка Исаию // Творения иже во 
святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийския. 
М., 1845. Ч. 2. С. 187.
10. Русская историческая библиотека. СПб., 1908. Т. 6. Ч. 1. С. 533.
11. См.: http://khazarzar.skeptik.net/bn/51.htm.
12. Авторът благодари на доцента от Санкт-Петербургската Духовна академия 
протойерей Александър Ранне за посочването на този паметник.
13. Например критският иконописец Емануил Лампардос от втората половина на 
XVII в. е изобразил на Разпятието ръцете на Христос със събрани пръсти – точно 
както се изобразяват при благославяне; но при благоразумния разбойник те са 
привързани зад гърба към вертикалната греда, а пък хулителят е обърнат към 
нас гърбом, защото е разпънат с лице към кръста, а ръцете му са привързани от 
другата страна на напречната греда.
14. Кеносис – дословно опразване, опустошаване, пустота, производно от пуст, 
празен, безплоден, безсмислен.
15. Покровский Н. В. Евангелие в памятниках иконографии. С. 447.
16. Филатов В. Праздничный ряд Софии Новгородской. Л., 1974. С. 43.
17. В Новия Завет, както е известно, воините не са споменати поименно, но според 

разни древни източници, доколкото е могло да се установи, те са трима: Лонгин, 
Стефатон и Калпурний. По руски примитивни изображения се среща още и воин 
Лабас, родом от Фрязино около Москва. Но никой и не отрича, че така може да са 
се казвали стражите. Църквата почита стотника Лонгин като мъченик, паметта 
му е на 16/29 октомври.  
18. Майкапар Александър. Новозаветные сюжеты в живописи: Распятие Христа 
// Искусство: Приложение к газете „Первое сентября“.2000. № 42 (210). Ноябрь.
19. Матей изброява Мария Магдалина, Мария – майката на Яков и Йосий и майката 
на Зеведеевите синове (Мат. 27:56). Марк говори за стоящите и гледащи отдалеч 
Мария Магдалина, Мария – майката на по-малкия Яков и на Йосий и Саломия 
(Мк. 15:40). Лука пише обобщено: „А стояха надалеч и гледаха това всичките Му 
познайници и жените, които вървяха подире Му от Галилея“ (Лк. 23:49). Йоан 
преброява: „При Кръста Иисусов стояха майка Му и сестрата на майка Му, Мария 
Клеопова, и Мария Магдалина“ (Ин. 19:25).
20. Споменаваме само известните паметници, а множество забележителни 
фрески, мозайки и икони остават по обективни причини извън полезрението ни. 
21. Наистина, и у Дионисий в посочената икона Саломия е прегърнала Мария, 
подкрепяйки я.
22. Старорусский пастырь архимандрит Агафангел. М. 2005. С. 204.
23. Дамаскин Иоанн, преподобный. Точное изложение православной веры. СПб., 
1894. (Репринт: М., 2002. С. 120.)
24. Климент Александрийский. Увещевание к язычникам. Ярославль, 1892. С. 68. 
(Переиздание: М., 1996.)
25. Виж, например, фреската Разпятие (1209 г.) от храма „Дева Мария“ в Студеница.
26. Виж също ампулата от Монца (VI в.) от композиция „Разпятие“.
27. Хлудовият славянски Псалтир (XIII–XIV в.); обков на Евангелието на Симеон 
Горди (XIV в.); стенописна завеса в Свето-Троице Сергиевата Лавра (1525 г.).
28. Виж: 1. Гръцко евангелие от XI в. от Националната библиотека в Париж; 2. 
славянски Псалтир от Хлудовия сборник (XIII–XIV в.); 3. Евангелие от Сирийския 
Антониев манастир (втората половина на XVII в.).
29. В славянския Псалтир на Хлудов те са наречени Карин и Лицеош. Но немският 
изследовател Липсиус  ги счита за едно лице – за гностика Левкий Карин.
30. Като първи навсякъде назоваваме благоразумния разбойник. В иконописни 
образци от XVI в. той носи името Варвар, но да отбележим, че често го бъркат с 
друг разбойник – тракийския мъченик Варвар, пострадал при Юлиан Отстъпник. 
И като резултат – благоразумният разбойник понякога се е оказвал нарисуван в 
одеждите на тракийския мъченик.
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“Св. София“ - 
музей

 или място 
за 

поклонение? 



Предстоятели на Поместните църкви 
по казуса със „Св. София“ в Истанбул

	 Темата	за	църквата	„Св.	София“	в	Истанбул,	Турция	придоби	
световен	мащаб.	Храмът,	след	завладяването	на	Константинопол	e	
превърнат	в	джамия,	а	от	средата	на	миналия	век	тя	е	музей	като	
символ	на	мира	и	разбирателството	между	различните	вероизпове-
дания	в	Турция.
	 Турският	 президент	 Реджеб	Ердоган	 на	 няколко	 пъти	 през	
годините	прави	открити	изказвания	за	статута	на	„Св.	София“,	като	
и	тази	година	бе	прочетена	мюсюлманска	молитва	в	църквата-му-
зей.	 Това	 възмути	много	 църковни	 йерарси	 по	 цял	 свят.	През	 по-
следните	месеци	се	появи	и	идеята	за	превръщането	на	„Св.	София“	
отново	в	джамия.	Това	породи	реакции	от	повечето	предстоятели	на	
Поместните	православни	църкви.	И	въпреки	че	„Св.	София„	вече	е	
джамия	ви	припомняме	позициите	на	някои	от	предстоятелите	на	
Поместните	православни	църкви	по	повод	казуса	с	храма-музей.
	 „Превръщането	на	„Света	София”	в	джамия	ще	разочарова	
милиони	християни	по	света,	 а	поради	своята	святост	„Света	Со-
фия”,	е	жизненоважен	център,	където	Изтокът	прегръща	Запада.

Превръщането й в джамия ще създаде разделение между тези два 
свята и то във време, когато измъченото и страдащо заради смърто-
носната пандемия човечество, се нуждае от единство и обща ориен-
тация”, каза Вселенският патриарх Вартоломей.
 „Тази великолепна византийска църква, която пленява света 
и до днес, има история, която се простира много назад в християн-
ството. В течение на поколения регионът и неговите обитатели са 
преминали през предизвикателствата на много събития, оставили 
болезнени спомени.
 Заслугата на Турция е в това, че в продължение на почти 100 
години управлява „Св. София“ като музей, за да поддържа неутрал-
ността на обекта.
 В следствие на това хора от цял свят и от всякакъв произход 
са в състояние да се насладят на неговото духовно, архитектурно и 
историческо великолепие“, каза в своето послание Йерусалимски-
ят патриарх Теофил III.
 Руският патриарх Кирил пък заяви: „Дълг на всяка 
цивилизована държава е да запазва равновесие: да примирява 
противоречията в обществото, а не да ги изостря; да спомага за 
обединяването на хората, а не за тяхното разделяне. В днешно време 
отношенията между Турция и Русия се развиват динамично. При 
това трябва да се има предвид, че Русия е страна с преобладаващо 
православно население. Тъкмо по тази причина случващото се със 
„Света София“ може да причини силна болка у руския народ. 
 Надявам се на благоразумието на държавното ръководство на 
Турция.
 Запазването на сегашния неутрален статут на „Света София“, 
един от най-великите шедьоври на християнската култура, храм-
символ за милиони християни по целия свят, ще спомогне за по-
нататъшното развитие на отношенията между народите на Русия и 
Турция, за укрепването на мира и съгласието между религиите„.
 На 8 юли Румънският патриарх Даниил адресира свое 
писмо до Вселенския патриарх Вартоломей, в което изразява 
подкрепа от страна на Румънската патриаршия за сегашния статут 
на църквата „Св. София“ в Истанбул.
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 Според патриарх Даниил статутът на базиликата, единодушно 
призната за символ на християнската вяра и цивилизация, както и на 
изкуството вписано и от ЮНЕСКО е важен и трябва да се запази 
такъв, какъвто е.
 По думите на патриарха духовенството и целият народ на 
Румъния изразява подкрепата си към Вселенската патриаршия в 
защита на сегашния статут на църквата „Св. София“. 
 Грузинската патриаршия също изрази своето мнение 
по отношение на статута на църквата – музей „Св. София“. 
„Православната църква в Грузия следи и наблюдава информацията, 
че „Св. София“, която е построена като християнска църква и 
функционира като такава в продължение на почти 1000 години, 
може да промени статута си…
 Днес обаче, когато човечеството е изправено пред множество 
глобални предизвикателства, поддържането и укрепването на мира 
между християни и мюсюлмани е много важно.
 Смятаме, че днес ще бъде проява на мъдрост ако „Св. София“ 
остане неутрално място“, казват от патриаршията.
 На 21 юли Св. Синод на Българската православна църква 
излезе със становище по повод казуса с храма-музей „Св. София“ в 
Истанбул, Турция.
 „Като хилядолетна светиня за цялото Християнство и духовен 
център на Православието, този храм е скъп за всяко християнско 
сърце и представлява изключителна културна ценност за цялото 
човечество“, пишат архиереите.
 Със своето становище те се присъединяват към призивите 
и на останалите поместни православни църкви, които също 
оправиха своя апел и желание храмът да остине музей, като символ 
на разбирателството и добрите отношения между различните 
вероизповедания в Турция. „Като изразяваме своето уважение 
към турските държавни институции, призоваваме за мъдрост 
и добронамереност при решаване на този важен казус в името 
на запазване на добрите междурелигиозни и добросъседски 
отношения!“, се казва още в изявлението на Св. Синод.
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Музей или място за поклонение? 
Размисли за храма-музей “Света 

София” 
 „Св. София“ трябва да 
бъде превърната в джамия. Це-
лият християнски свят (отмест-
ва погледа си от страха от коро-
навируса) е възмутен; на много 
от тези места, където църквите 
са отворени, се казват молит-
ви турските власти да отменят 
това решение. Папата е „бо-
лен“. Дори Световният съвет на 
църквите, имат граница в тях-
ната икуменическа толерант-
ност и колективно размахаха 
пръст. Човек би си помислил, че 
неверниците заключват някакво 
християнско паство извън ба-
зиликата и му забраняват да се 
моли!
 Със сигурност не може 
да се радваме на повторното ис-
лямизиране/овладяване на мяс-
то, в което преди хилядолетие 
изглеждало повече като да си 
на небето, отколкото на земята. 
Но оттогава Църквата на Божи-
ята премъдрост е осквернявана 
много пъти, както е била оск-
вернявана и преди. Управите-
лите на новата джамия е малко 
вероятно да поставят блудница 
на патриаршеския престол, как-

то се е случило, когато пияните 
главорези от Четвъртия кръсто-
носен поход вилняли в града; 
вместо това те искат от посети-
телите да свалят обувките си, 
тъй като стъпват на свята земя. 
Дали сега храмът отново ще 
бъде отзвучен от мюсюлмански 
молитви, както е било в про-
дължение на пет века, когато 
е бил изпълнен с чуждоземни 
молитви – не само с молитвите 
на римокатолици, но и с молит-
вите на монотелити и униати. 
Иконите само ще бъдат покри-
ти със завеси за част от деня, но 
дори отново да бъдат боядиса-
ни в бяло, трябва да се помни, 
че катедралата е издържала две 
по-ранни вълни на християнско 
иконоборство, подкрепяно от 
императори и патриарси.
 Преобразуването на 
джамията в музей от Ататюрк 
също ли е било оскверняване? 
Със сигурност това е било тол-
кова обидно за тогавашните 
мюсюлмани, колкото, да речем, 
би било сега затварянето на го-
ляма православна катедрала от 
държавната власт за христия-
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ните. (Разбира се, не може да 
си представим такова събитие!) 
 Мюсюлманите имат 
дълга история в преустрой-
ството на сградите на други 
религии. Самата Кааба била, 
погледнато от малко ограниче-
ната географска гледна точка 
на последователите на пророка, 
най-големият езически храм в 
света (и този, който съдържал 
в колекцията си от богове ико-
на на Богородица и Младенеца, 
единственият пощаден „идол“, 
поне за известно време от зи-
лотите на новата вяра). Хра-
мът в Йерусалим отдавна бил 
разрушен, когато пристигнали 
арабските завоеватели, но те 
претендирали за пространство-
то с техния Купол на скалата. 
Безброй мюсюлмански воена-
чалници са мечтали (и все още 
мечтаят) да бъдат изпълнители 
на пророчеството - да рецити-
рат стихове от Корана от ви-
сокия олтар на св. ап. Петър. 
 Защо триумфиращи-
те войни на исляма поняко-
га преустройват светилища-
та на други вероизповедания, 
вместо да ги унищожават, как-
то са направили с будисктите 
в Бамян? Без съмнение до из-
вестна степен от практически 
причини: за разлика от гигант-

ските фигури на Бодхисатва, 
гигантските куполи лесно се 
преобразуват от обслужване-
то на една религиозна система 
в тази на друга, при това с от-
лични финансови спестявания. 
Но има и богословска основа, 
която може да бъде отбелязана 
в четири точки. Те вярват, че: 

1. Техният господ съществува 
и е източник на всички ценнос-

ти; 

2. Целта на човешкия живот 
е преклонението пред техния 

бог;
 

3. Последователите на дру-
гите религии освен тяхната 
почитат погрешния бог или в 

най-добрия случай почитат ис-
тинския бог по грешен начин; 

4. Всички изкуства, науки, по-
стижения, сгради и т.н. на об-
ществата, практикуващи дру-

ги религии, трябва да бъдат 
пренасочени към славата на 

(техния) бог или да покажат, 
че (техният) бог е победил 

или, казано по-снизходително, 
да изправят заблудените, но 
добронамерени благочестиви 

намерения на първосъздатели-
те.

 От православна хрис-
тиянска гледна точка, според 
мен, единственият проблем 
при тези четири предложения 
е думата „техните“ и нейните 
производни. Заменете думата 
с „нашето Триединство“ и как-
ва грешка може да се намери 
в тях? Не ни ли призова и св. 
Василий да сме пчели по поля-
ните на чуждите култури? Не 
беше ли Партенонът превър-
нат в църква... Но прибързам. 
 От друга страна, какви 
послания са се опитали да из-
пратят откровено светските и 
анти-ислямски управници на 
Турция през ХХ век, когато (по 
предложение на американски 
археолози с малко по-слож-
на програма) превръщат Све-
та София от джамия в музей? 
 
Че универсалната човешка (на 
практика западна) култура е 

източникът на всички ценнос-
ти;

 
Че целта на човешкия живот 
е в служение на нацията (или 
някакъв друг аспект на свет-

ското общество, може би 
дори служение на човечество-

то като цяло);
 

Че религиите са социални 

феномени, части (може би 
ценни, но не непременно) от 
националната или по-широка 

човешка история;
 

Че исторически значимите 
религиозни сгради са част от 

националното наследство 
(или това на човечеството), 
а не просто собственост на 
определена религия и могат 

да бъдат оценени за тяхната 
красота, за тяхното значение 
за израстването на нацията.

 
 През 1900 г. това отно-
шение е част от западния тур-
ски национализъм, който кара 
Ататюрк да замени феса с хом-
бурга като национална шапка. 
Днес турските националисти са 
по-вероятно пламенни мюсюл-
мани, но посланието на музе-
истите все още процъфтява из-
вън Турция. По този начин 

“Св. София” е (безспорно) 
художествен, архитектурен 

шедьовър; 

тя е част от създаването на голе-
ми събития в историята на ця-
лата ни цивилизация (включи-
телно религиозни събития като 
покръстването на Владимиро-
вите пратеници и схизмата от 
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1054 г.); тя е символ на многоет-
ническите, мултикултурни им-
перии на Византия и османците. 
Това е място, където посетители 
от цяла Турция могат да се въз-
хитят на славата на миналото на 
своята страна, докато други от 
цял   свят могат да се възхитят от 
изненадващия капацитет на хо-
рата да построят огромен голям 
купол, без да се възползват от 
компютри и калкулатори. В ду-
мите на игумена на Есфигмен 
Вартоломей чуваме, че „“Св. 
София” е глобална дестинация 
над религии и народи, универ-
сално културно наследство, 
глобален символ на единството. 
Това единство е отговорът за 
всички нас на всяко движение 
на национализъм и фанатизъм”. 
 Разбира се, това е и мяс-
то, където гърците могат да 
изживеят носталгията си по 
изгубените империи, а турци-
те могат да направят същото. 
Последните аспекти, повече от 
мюсюлманско благочестие, без-
спорно са най-големият фактор 
в настоящите планове за повтор-
но преустройство. Това превръ-
ща “Св. София” в политически 
ценно място за мъже като Ердо-
ган и опасно място за света. Не 
е възможно войната да избухне 

като (вероятно косвен) резул-
тат от решението на Турция. 
 Какъв е подходящи-
ят православен християнски 
отговор? Ръкостискане? Да 
вием с преувеличена мъка и 
гняв? Писане на протестна 
нота до турското посолство? 
„Преустановяване на възста-
новяването на джамията на 
Валиде в Митилини?“ (Да им 
покажем! „Око за око!“) Мо-
билизиране на гръцкия флот? 
 Или: Молете се за по-
кръстването на Турция, за да 
може “Св. София” някой ден да 
бъде православна църква с пра-
вославно паство? Евангелизира-
не на мюсюлманите навсякъде? 
Откриване отново на църкви, 
които имат плът и кръв - енори-
аши? Да направим съществува-
щите църкви толкова духовно 
красиви, че посетителите да 
не знаят дали са на земята или 
на небето? Да изоставим иде-
ологията „повече от папист” и 
парадоксалната комбинация от 
етнофилетизъм и икуменизъм? 
 Или дори: Да копира-
ме примера на неверниците? 
 Някога в Атинския акро-
пол имало великолепен правос-
лавен храм с гледка към града. 
Той бил (сравнително малък)  Партенонът на акропола в 

Атина, Гърция. 
Снимка: pixabay.com
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езически храм в продължение 
на осем века, посветен на Атина 
Партенос. С идването на хрис-
тиянството той бил посветен 
на Богородица „Атениотиса“, 
атинянката. Мястото на чудната 
„неизгасваща светлина“, къде-
то се съхраняват мощите на св. 
Макарий Велики, било една от 
главните поклоннически дести-
нации на източноримския свят. 
Минали осем века; империята 
паднала. Известно време църк-
вата била римокатолическа, 
след това отново православ-
на. Турците (които са върнали 
църквата на Православните) 
по-късно я променят в джамия, 
а след това, неразумно, в мага-
зин за пудра по време на вене-
цианската обсада. По неясни 
причини, руините след разру-
шенията показват  Славата на 
някогашна Гърция (в смисъл 
на езическа, класическа Гър-
ция) на поколения антиквари 
в Северна Европа, и следова-
телно, те започват да следват 
мечтата за възстановено нацио-
нално величие на гражданите 
на Република Гърция. (За тези, 
които се интересуват, христи-
янската история на Партено-
на е изчерпателно проучена от 
проф. Антъни Калделис, чиито 
съчинения по темата са широко 

достъпни на английски език.) 
 Както проф. Калделис 
посочва, тази история (дори 
римокатолическата част) до 
голяма степен е била целена-
сочено цензурирана, в интерес 
на светското митообразуване за 
„тъмните векове“. Обширната 
реставрационна работа, про-
ведена върху Акропола, е на-
сочена почти изцяло към ерата 
на Перикъл. Някои дърворез-
би на пиянско сбиване между 
кентаври и лапити, изложени 
в Британския музей от 1816 г., 
десетилетия наред са причи-
на за безкрайна народна аги-
тация и правителствени удари 
в гърдите, но християнските 
антики на Партенона не при-
вличат почти никакъв интерес. 
 Предлагам православни-
те да подражаваме на турски-
те мюсюлмани и да започнем 
кампания за възстановяване 
на Партенона като катедрала. 
Реставрацията трябва, разбира 
се, да спазва езическия произ-
ход на сградата - тези митоло-
гични дърворезби от класиче-
ската епоха, които още не са 
преместени в музеите в Ати-
на, Лондон или другаде, тряб-
ва да останат. Посетителите и 
туристите трябва да са добре 
дошли (освен очевидно в рес-

таврираната апсида). Архео-
логическите проучвания също 
трябва да продължат (може би 
с по-малко изключителен фокус 
върху класическите и предкла-
сическите периоди). Но сграда-
та трябва да престане да бъде 
руина и отново трябва да се 
превърне в действаща църква. 
 Партенонът е една от 
най-известните структури в 
света и (въпреки че това би из-
ненадало Платон и неговите 
съвременници) се е превърнал 
във водещ символ на най-до-
брото от всичко както в елин-
ските, така и в по-широките 
западни културни традиции.  
 Съживявайки Партено-
на като православна катедрала, 
Църквата би могла да сигнали-
зира на всички, че православие-
то е универсалната вяра - вяра-
та, която обхваща всичко добро, 
вярно и красиво. Наличието 
на такава катедрала би свиде-
телствало, че идолите са свале-
ни - не толкова отдавна изгубе-
ната статуя на Атина на Фидий, 
колкото идолите на светската 
арогантност. На национално 
ниво това ще демонстрира как-
то приемствеността на гръцка-
та култура, така и радикалната 
трансформация, донесена от 
Евангелието. Разположен в сър-

цето на православен християн-
ски град, Партенонът би имал 
сигурно паство (който Света 
София никога няма да има, до-
като турците не се покръстят). 
Кой знае - може би Бог дори 
ще даде чудо, като неизгаси-
мата светлина явила се преди. 
 Нека всички усилия, по-
лагани в момента в протеста 
срещу превръщането на музея 
„Св. София“ в джамия, да бъдат 
пренасочени към превръщане-
то на руините на Партенона в 
катедрала, на изпразнените от 
COVID църкви в места, къде-
то посетителите няма да знаят 
дали се намират на земята или 
на небето, към насочване на 
превръщането на добрите мю-
сюлмани в по-добри христия-
ни, а на нашите грешни сърца 
в храмове на Светата Мъдрост. 
 
Автор: Дионисий Редингтън  
Превод: Боряна Йочева
Източник: pravmir.ru
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Храмът 
“Света София”

 Храмът “Св. София” е най-внушител-
ният паметник на Византийското изкуство. 
Изграден е от двама гениални архитекти 
- Антимий (Anthemios) от Трал и Исидор 
(Isidoros) от Милет през 532-537 година. 
Строена по време на разцвета на византий-
ското изкуство при Юстиниан (527-565), 
църквата е част от дворцовия императорски 
комплекс. Ето защо е градена като най-го-
лямата “парадна зала на двореца”. Нейни-
те строители се справят безпогрешно с из-
искванията на владетеля.
 Юстиниан желае църквата да бъде 
по-голяма от Соломоновия храм в Йеруса-
лим и същевременно да демонстрира пре-

възходството на Цариград над останалият християнски 
и езически свят. Размерите на  храма са внушителни - 
дължина с предверията - 120 метра, ширина - 72 метра, 
височина на купола - 60 метра и диаметър 30 метра. Тук 

архитектите съчетават двата най-използвани модела за строеж на 
църкви във Византия до това време - централно-куполния и бази-
ликален.
 Централният кораб представлява огромна зала с дължина 70 
метра и ширина 33 метра, силно осветена от извисяващия се към 
небето свод с 40 прозореца, разположени в основата на купола.
 Двете странични галерии са отделени от централния кораб 
със 110 изящни мраморни колони, които дават възможност прос-
транството да не се разделя и благодарение на страничните прозор-
ци да се постигне равномерно осветяване на църквата.
 Украсата на „Хагия София“ поразява със своето изящество 
и разкош. От всички краища на процъфтяващата по това време Ви-
зантийска империя набавили разноцветни мрамори, скъпоценни 

камъни и злато, които, преработени от изкусните столични майсто-
ри, засияли във вътрешността на храма. Стените били покрити със 
стенописи и традиционните за това време златни мозайки, пресъз-
даващи библейски сцени.
 Иконостасът се издигал върху 12 златни колони, а иконите 
са били обковани със злато. С подобен обков са били евангелията 
и другите църковни книги. Църковната утвар предстявлявала вър-
ха на приложното изкуство във Византия от това време. Едни от 
най-забележителните елементи от украсата на храма са шестте хи-
ляди полюлея и свещници, които осветявали огромното вътрешно 
пространство и създават неповторима тайнственост на църковното 
богослужение.
 При завземането на Цариград през 1096 и 1204 г. кръстоно-
сците плячкосали огромните богатства на „Св. София“.
 След покоряването на Византийската империя през 1453 г., 
новите завоеватели премахнали иконостаса и амвоните, замазали 
фреските и мозайките и превърнали Великата църква в джамия; 
вътре изписали сури от Корана, а отвън издигнали четири високи 
минарета.
 След обявяването на Турция за република и преместването 
на столицата в Анкара, с личната инициатива на Кемал Ататюрк 
храмът „Св. София“ е превърнат в музей. През са проведени сис-
темни реставрационни работи.
В горната галерия са разкрити мозайки на Исус Христос, Св. Бого-
родица, ктиторски портрети на византийски императори и съпру-
гите им.
 Над входните врати са запазени фигурите на основателя на 
новата столица на Римската империя - св. Константин, изобразен 
с макет на града, главния ктитор на храма император Юстиниян I, 
държащ макет на църквата, а над царските двери - на св. Богородица 
с Младенеца.
 На страничната абсида реставраторите с трепет открили и 
изображения на св. архангел Михаил и светии.
 От Османският период в катедралата-музей са съхранени ол-
тар (mihrab), амвон (minbar), трона на султана (максурой), два ог-
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ромни свещника подарени от Сюлейман II през 1526 г., а при Мурад 
III са донесени от Пергам огромните алабастрови съдове, в които е 
била съхранявана светена вода. Баптистерията на църквата е била 
превърната в гробница (тюлбе) на Мустафа I и Ибрахим. В двора са 
построени три тюлбета и в тях са погребани султанските фамилии 
на Селим II, Мурад III и Мехмед III. [...]

Амтор: доц. д-р Симеон Недков, преподавател в Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски“

Литература:

Трифонов, А., Инстанбул. С., 1991
Константинов, П. Съкровищата на Европа. С., 1988
Алпатов, М. История на изкуството. т. 2, С., 1982

Статията е съкратена и адаптирана от Pravoslavieto.com.

На илюстрацията - мозайка от храма „Св. София“.
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Александра Карамихалева

В любовта страх
няма

„В любовта страх няма, но съвършената любов пропъжда страха, 
защото в страха има мъка. Който се бои, не е съвършен в любовта.” 

(1Йоан 4:18)

 Най-общо казано, страхът, не зависимо дали е от реални и 
въображаеми неща, е плод на демонски нападения или страстите в 
самите нас и е несъвместим с вярата и живота в Бога.
 Страхът Божий, от своя страна, е характерен за новоначал-
ните християни, които се намират в първата степен на духовното си 
развитие. При тях мотивиращото, за да се въздържат от вършене на 
зло, е страхът, че ако съгрешиш и не изпълняваш Божиите заповеди, 
Бог ще те накаже със страдания в този живот и вечни мъки в отвъд-
ния.
 Но, ако се подвизава усилено и правилно (под ръководство-
то на богуомъдрен наставник), човек постепенно се освобождава от 
страстите в сърцето си и то се изпълва с Божията благодат. С бла-
годатта в сърцето се възцарява и благодатния мир, и съвършената, 
безусловна, безкористна и неотпадаща при никакви обстоятелства 
любов към Бога, към всички ближни и към цялото творение.
 Човек заживява в Бога и Бог - в него и в това мистично об-
щение и единение съвършената любов, присъща на Бога, благодатно 
става достояние и на човека. Упражнявайки се в нея, тази любов все 
повече се усъвършенства и утвърждава в човешкото сърце, както и 
в отношението му към всички и към всичко.
 Когато тази съвършена любов се възцари в душата на човека 
и задиша и заживее чрез него и целия му живот, изчезва страхът. 
Остава само паметта за този страх и за мъката с която той попарва 
душата. Паметта за този страх и решимостта никога да не се връ-

щаш към него, да не допускаш да помрачава душата ти и да гони 
нетварната светлина от нея - това е съвършения страх на светии-
те. Той е различен от страха на новоначалните. Това е страхът, или 
по-скоро - внимаването да не отклониш погледа си от светлината на 
Божието лице, да не се замъгли погледа на сърцето ти за него, да не 
избледнее то пред очите на душата ти. Защото само там човешката 
душа намира покой - в светлината на Христовото Лице.
 И, да, наистина “в любовта страх няма”, както свидетелства 
апостолът. Само желание да и отговаряш подобаващо и да пребъд-
ваш вечно в нея.
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Опело

В малката квартална църква се бяха събрали десетина човека. Трима 
свещеници отслужваха опело. В обикновен ковчег от фазер лежеше 
покойникът – бивш дългогодишен учител в Семинарията. Свеще-
ниците бяха негови бивши ученици, а опечалените – семинарски 
учители – бивши и настоящи. Роднини липсваха. Жена му беше по-
чинала три години по-рано, а деца Бог не им бе дал. Някои негови 
възпитаници днес бяха митрополити, епископи, игумени на големи 
манастири, други – професори и доценти в богословските факулте-
ти.
– Скромно живя, скромно го и изпратихме. – каза някой на връщане 
от гроба му. – Ако не беше толкова скромен, щеше да бъде най-мал-
кото професор или митрополит.
– Чувал съм, – обади се друг – че преждепочившият патриарх му 
предлагал навремето, преди господин Димов да се ожени, ако стане 
монах, за една седмица да извърви пътя от йеродякон до епископ, но 
той не склонил, понеже страдал от комплекси, че е нисък на ръст, 
а, според него, владиците трябвало да бъдат високи, снажни мъже.
– А знаете ли, – каза трети колега на починалия – че бил се явил на 
конкурс за научен сътрудник в Института по философия към БАН, 
не защото искал да напусне Семинарията, а просто желаел да про-
вери знанията си, и взел, че спечелил конкурса, но отказал да заеме 

извоюваното от него място в БАН. Казваха по–стари колеги, че три 
пъти идвали с кола от София до Черепиш да го канят да заеме пос-
та си на научен сътрудник, но той ги отпратил. Веднъж го попитах 
вярно ли е това. „Не е вярно – отвърна ми той – не три, четири пъти 
идваха.”
– Да – заключи четвърти – такива хора като него днес са като от-
живелици от безвъзвратно отминала епоха. Сега почти навсякъде 
властва агресивната посредственост. Да не давам примери от позна-
тата ни действителност. 
 – Кого имаш предвид? – попита пети.
– „Имената са омразни”, както казва Овидий. Посредствеността е 
безименна и безлична.
– Бог да прости господин Димов! – каза един от свещениците. – Тол-
кова знания имаше. Жалко, че не остави нищо след себе си. Да беше 
написал поне един учебник!
– Откъде знаеш? Може пък и да е написал, но от скромност да не го 
е предложил за издаване.
На излизане от гробищата присъствалите на опелото му се разбраха 
да дойдат на четиридесетия ден от смъртта на своя любим учител и 
колега да почетат паметта му.
В уречения час за панихидата на гроба бе дошъл само един от три-
мата свещеници, които отслужиха опелото. Бездомно куче обика-
ляше наоколо в търсене на оставена по съседните гробове храна за 
помен. Цветята от опелото бяха повяхнали. Нови нямаше. 

Автор: Янчо Михайлов

Светодавец брой 9/2020                                                                              Разкази

42 43



Светодавец 
9/2020


