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Покров на Пресвета Богородица

Милост искам, а не жертва

	 В	името	на	Отца	и	Сина	и	Св.	Дух,

	 Всички	знаем	за	Христовата	жертва	и	живеем	в	тази	жертва.	
Но	Бог	очаква	и	жертва	от	нас.	Единствената	жертва,	която	е	истин-
ски	подарък	и	истински	знак	на	любов,	е	тази,	която	е	важна	и	скъпа	
за	нас,	тази,	в	която	се	отказваме	от	себе	си.
	 За	съжаление	съвременният	човек	по	правило	не	е	подготвен	
за	жертва.	Ние	нямаме	решителност	да	отрежем	от	себе	си	нашите	
навици,	които	противоречат	на	Христовите	заповеди,	които	пречат	
на	божественото	общение	и	са	празни	или	вредни	за	нас,	но	са	много	
скъпи	за	нашите	страсти.	И	тези	слабости,	болести,	грехове,	навици	
и	(най-важното)	нашият	мързел,	ние	не	сме	в	състояние	да	принесем	
Богу	жертва,	 като	 ги	изрежем	от	 себе	 си.	Но	 това	 е	 единственото	
нещо,	което	Бог	чака	от	нас.
	 Наблюдавайте	как	хората	идват	на	църква.	През	първите	го-
дини	те	имат	чуден	и	ползотворен	духовен	живот,	когато	опознаят	
Бог,	идват	в	Църквата	и	започват	да	живеят	нов	живот.	Защо?	Защо-
то,	разбира	се,	първото	им	усърдие	им	е	дало	силата	да	предложат	
предишните	си	навици	и	привързаности	в	жертва	на	Бога,	а	Бог	в	
замяна	им	е	дал	чудна	благодат	и	духовна	сила,	прекрасна	прозор-
ливост	и	общуване	с	Него.	Но	тогава,	когато	се	върнем	в	нормално	
състояние,	във	всекидневния	живот,	тогава	се	изисква	нова	жертва	
от	нас.	Но	ние	даваме	своята	жертва	с	все	по-големи	трудности,	коя-
то	от	своя	страна	води	християнския	ни	живот	до	безплодност,	става	
ни	все	по-досаден.		
	 Християнинът		разбира	интуитивно	и	от	опита	на	предишния	
си	живот,	че	това	е	правилният	път,	но	не	е	в	състояние	да	се	откаже	
от	онова,	което	знае,	че	е	необходимо	да	се	откаже.	Той	разбира,	че	
е	необходимо	да	принесете	тези	слабости	и	мързел	на	Бога	в	жертва	
и	 след	 това	 да	 започнете	 отново	 силен	 и	 обновен	 духовен	живот,	
православните	християни	правят	такава	стъпка	с	големи	трудности.	
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Случва	 се,	 че	 до	 смъртта	 си	
човек	 пребъдва	 в	 разделено	
състояние,	 без	 да	 има	 сила-
та	 да	 прекрачи	 собствената	
си	 гордост,	 собствената	 си	
склонност	към	лекота	и	удо-
волствие...	Но	за	да	влезем	в	
ново	 духовно	 състояние,	 за	
да	 изсечем	 страстите	 си,	 та-
кава	жертва	 е	напълно	необ-
ходима.
	 Св.	 Андрей	 Юроди-
ви	ради	Христса	беше	точно	
такъв	човек,	който	освети	це-
лия	си	живот	по	най-великия	начин,	както	пишат	светите	отци	-	чрез		
Божественото	общение.	Постепенно	той	изряза	от	себе	си	всичко,	
което	стоеше	между	него	и	Бога:	страстите,	гордостта,	самочувстви-
ето,	идващи	от	хора,	които	го	издигат.	И	точно	този	човек	беше	на-
правен	достоен	за	видението	на	Всесветата	Богородица.	Но	това	бе	
само	едно	от	многото	духовни	явления.	Свети	Серафим,	Оптинските	
старци,	светиите	на	нашето	време,	според	чийто	духовен	живот	се	
ориентираме,	 те	 са	живели	 и	 сега	живеят	 като	 постоянна	жертва,	
принасяйки	се	в	жертва	на	Бога.
	 Тези	думи	звучат	ужасно	за	външния	човек,	който	все	още	не	
знае	какво	е	Божията	любов.	Но	ако	някой	човек	се	замисли	над	тези	
думи	-	например	съпруг,	който	да	донесе	нещо,	което	е	много	важно	
за	него	като	предложение	за	брак	към	своята	съпруга	-	тогава	той	ще	
разбере,	че	се	е	обогатил,	доколкото	дълбоко	е	разбрал	важността	на	
тяхната	връзка.	
	 Майката	започва	да	разбира	това,	когато	изгубва	часове,	дни	
и	сили	над	децата	си,	отказвайки	се	от	собственото	си	бъдеще;	и	в	
това	тя	намира	своето	щастие.	
	 Това	разбира	всеки	християнин,	който	може	да	бъде	издигнат	
до	състоянието	на	Божественото	общение	и	в	това	той	намира	онова	
истинско	щастие,	което	съществува	на	земята,	а	не	онези	неща,	кои-
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то	нещастно	идват	и	свършват,	когато	преминем	от	временния	живот	
към	вечения	такъв.
	 Нека	Господ	да	ни	издигне	и	към	този	дух	на	светиите,	макар	
и	само	отчасти.	Нека	Той	ни	даде	да	разберем	тайната,	за	която	го-
вори,	когато	казва:	„Милост	искам,	а	не	жертва“.	Нека	се	издигнем	
до	онзи	духовен	ръст,	където	Божията	жертва,	предложена	ни	на	нас	
самите,	ще	бъде	като	милост,	като	щастие	и	радост.	Много	малко	са	
способни	на	това,	но	всеки	от	нас	е	призован	да	се	опита	да	бъде	
такъв.	Амин.

Автор:	епископ	Тихон	Шевкунов
Източник:	pravmir.com

Тропар	на	празника	Покров	Богородичен	

Богомайко, като гледаме
на твоя пречист образ, умилно казваме:

покрий ни с честния си покров и ни избави
от всяко зло, като молиш твоя Син

Христос да спаси душите ни.

Кондак	от	акатиста	към	
Покрова	на	Пресвета	Богородица	

На избраната от предвечния Цар, 
на превисшата от всяко небесно и земно създание царица, 

която някога е дошла във влахернската църква на молитва, нека 
принесем прилично поклонение с благодарност; защото ние, нами-
ращите се в тъмнина, под твоя светлейши омофор, Богородице, с 
вяра и умиление прибягваме; а ти, която си непобедима сила, изба-
вяй ни от всякакви опасности, за да ти викаме: Радвай се, радосте 

наша, закриляй ни от всяко зло с честния твой омофор.

Светодавец брой 10/2020                    Празници
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	 Може	би	няма	човек,	който	да	не	е	минавал	покрай	една	мал-
ка	църквичка	в	центъра	на	столицата	и	да	не	се	е	замислял	на	кой	
светец	или	празник	е	посветена.	Когато	бях	ученик	честно	се	случ-
ваше	да	посещавам	храма,	за	да	мога	да	видя	как	се	е	служила	ли-
тургията	в	древност.
	 Да	не	би	в	останалите	храмове	да	не	 се	 служи	по	древния	
чин,	ще	запитате.	Служи	се,	но	в	този	малък	храм	няма	иконостас	и	
съответно	можеш	да	видиш	цялото	тайнство	Евхаристия	отслужено	
буквално	пред	очите	ти.	Храмът	носи	името	на	св.	Петка	Иконийска,	
а	се	нарича	от	софиянци	самарджийска,	защото	се	е	считала	за	по-
кровителка	на	самарджийте	–	занаятчии,	продаващи	самари.	
	 В	храма	има	и	крипта,	която	някога	е	била	римска	гробница.	
Датирана	е	от	IV	век,	което	означава,	че	е	имало	предишна	обредна	

Перлата в 
центъра на

 древна 
София – храмът

„Св. Петка  
Самарджийска“
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сграда	на	същото	място.	През	ХІ	век	върху	криптата	е	издигнат	и	
настоящият	храм.
	 Най-старите	 запазени	 стенописи	 са	 от	ХІV	 века,	 а	 над	 тях	
има	слой	от	ХV	и	ХVІ	век,	дело	на	св.	Пимен	Зографски.
	 За	пръв	път	за	храма	се	споменава	през	XVI	век,	но	археолози	
го	откриват	едва	след	Втората	Световна	война.	От	църквата	е	оста-
нала	днес	неголяма	част	–	само	еднокорабна	постройка,	иззидана	от	
тухли	и	камъни	с	дебели	до	един	метър	стени.
	 Църквата	е	реставрирана	и	експонирана	през	70-те	години	на	
20	век	по	проект	на	арх.	Н.	Мушанов	и	арх.	Зл.	Кирова.	Стенописите	
са	реставрирани	от	художник	–	реставратора	Л.	Делчев.
	 Любопитен	факт	е,	че	писателят	Николай	Хайтов	лансира	хи-
потеза,	че	в	църквата	е	погребан	Васил	Левски.
	 Основанията	 за	тези	твърдения	са	спорни	интепретации	на	
резултатите	от	проведените	археологически	разкопки	през	1956	го-
дина	и	някои	сведения	в	печата	от	1937	година,	препредаващи	раз-
казите	 на	 потомци	 на	 извършилите	 препогребването.	 През	 80-те	
години	на	XX	век	се	развива	остра	полемика	по	въпроса,	но	до	окон-
чателно	решение	не	се	стига,	поради	противоположното	становище	
на	Археологическия	институт	и	на	станалите	разисквания	в	Българ-
ската	академия	на	науките	не	се	приема	единодушно	становище.
	 Дали	Апостолът	 на	 свободата	 е	 погребан	 там	 или	 не,	 това	
може	би	не	е	от	такова	голямо	значение,	защото	храмът	е	бил	и	ще	
остане	носител	преди	всичко	на	Христовата	истина	и	ще	продължи	
да	проповядва	тихо	на	стотиците	хиляди	жители	и	гости	на	столица-
та,	които	бързешком	минават	покрай	нея.	Ако	имате	време	отидете	и	
се	помолете	в	храма,	в	който	са	се	трудили	и	са	служили	светии.	

Автор:	Ангел	Карадаков

Светодавец брой 10/2020                    Храмове
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Иконостасът и олтарът на храм “Св. Петка 
Самарджийска“.
Снимка: www.bulgariatravel.org



	 В	долината	на	река	Русенски	Лом,	Североизточна	България,	
в	 близост	 до	 село	 Иваново	 един	 комплекс	 от	 църкви,	 параклиси,	
манастири,	 издълбани	 в	 скалите,	 се	 е	 развивал	 в	 продължение	 на	
векове.	 Това	 са	 Ивановските	 скални	 църкви	 –	 един	 от	 деветте	
български	паметника,	вписан	през	1979	г.	в	листата	на	ЮНЕСКО	за	
световното	културно	и	природно	наследство.
	 Първите	отшелници	са	издълбали	килиите	си	там	още	през	
XII	век.	А	стенописите	от	XIV	век	свидетелстват	за	високоразвито	
художествено	 майсторство,	 характерно	 за	 живописната	 школа	 на	
старата	българска	столица	Търново.
	 Ивановските	 скални	 църкви	 се	 намират	 на	 22	 километра	
южно	от	крайдунавския	град	Русе	и	представляват	разклонена	мрежа	

Ивановски 
скални манастири
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от	 около	 20	малки	 скални	 църкви,	 параклиси	 и	 килии,	 издълбани	
на	 различна	 височина	 в	 скалите	 на	 живописния	 каньон	 на	 река	
Русенски	Лом	и	свързани	с	пътеки	и	скални	стълби.
	 Някога	 скалните	църкви	 са	били	над	40,	 а	 килиите	 -	 около	
300.	Те	са	били	обитавани	от	монаси,	много	от	които	граматици	и	
книжовници,	а	християните	отивали	там	на	поклонение.	Български	
царе	и	боляри	от	епохата	на	Второто	българско	царство	(XII	-XIV	век)	
са	изпращали	каменоделци	да	издълбаят	в	скалите	нови	храмове,	а	
зографи	да	ги	изпишат	със	светите	изображения.
	 Църквите	при	село	Иваново	са	част	от	стотиците	български	
средновековни	скални	църкви,	манастири	и	отделни	отшелнически	
килии,	които	в	периода	X-XIV	век	превръщат	долината	на	Русенски	
Лом	и	нейните	притоци	в	прочут	православен	и	книжовен	център.
Голяма	част	от	Ивановските	скални	църкви	са	разрушени	от	дъждове,	
земни	трусове,	ледове	и	слънце.	Имената	на	оцелелите	са	забравени	
през	 вековете,	 а	 местните	 хора	 са	 ги	 нарекли	 с	 различни	 имена:	
“Господев	 дол”	 –	 защото	 през	 отвора	 на	 една	 църква	 се	 виждал	
Христовия	образ,	местността	“Писмата”	–	заради	запазени	знаци	и	
надписи;	една	от	църквите	е	наречена	“Затрупаната”,	а	друга	просто	
“Църквата”.
	 Главната	църква	на	храмовия	комплекс	“Света	Богородица”	
е	 изсечена	 на	 височина	 38	 метра	 и	 е	 изписана	 изцяло	 отвътре	 с	
библейски	и	евангелски	сцени	и	образи.	Сред	тях	са	Тайната	вечеря,	
Влизането	 в	 Йерусалим,	 Св.	 Йоан	 Кръстител	 с	 житийни	 сцени,	
Страстите	Христови,	изображения	на	Апостолите	и	други	светци.	
Световноизвестните	 стенописи	 от	 средата	 на	 XIV	 век	 са	 един	 от	
върховете	в	развитието	на	средновековното	българско	и	балканско	
изкуство.
	 Ктитори	на	скалната	обител	са	били	българските	царе	Иван	
Асен	 ІІ	 (1218-1241),	Иван	Александър	 (1331-1371),	 както	 и	 други	
представители	 на	 владетелските	 семейства,	 чиито	 ктиторски	
портрети	са	запазени.
	 Параклисът	 “Господев	 дол”	 е	 сред	 най-богато	 украсените	
със	стенописи.	В	издълбания	отвор	се	вижда	Благославящият	Иисус	
Христос,	а	в	олтарната	ниша	са	изобразени	Успение	Богородично,	

Светодавец брой 10/2020                                               Исихазъм
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Възнесение	Христово	и	Слизане	на	Христос	в	ада.	В	един	надпис-
изповед	на	стената	се	споменава,	че	на	това	място	се	е	замонашил	и	
бил	погребан	българският	цар	Георги	Тертер	(1279-1292).
	 От	житието	на	търновския	патриарх	Йоаким	І,	който	в	края	
на	 своя	живот	 се	 отдал	 на	 отшелничество	 сред	 тези	 непристъпни	
скали,	се	разбира,	че	заедно	със	свои	ученици	той	е	построил	първата	
скална	църква,	която	заедно	с	останалите	в	местността	“Писмата”	
образуват	 големия	 скален	 манастир	 “Свети	 Архангел	 Михаил”,	
основан	в	началото	на	XIII	век.	Според	хрониките	от	онова	време	цар	
Иван	Асен	ІІ	посетил	Йоаким	в	скалната	обител	и	му	принесъл	в	дар	
злато	 за	построяването	на	една	от	манастирските	църкви.	Йоаким	
имал	много	последователи,	дали	обет	за	безмълвие	-	т.	н.	монаси-
исихасти,	 които	 били	 около	 осемдесет,	 живеели	 в	 скалите	 и	 се	
прехранвали	с	корени,	горски	плодове	и	зърнени	култури.	По	онова	
време	исихазмът	(религиозно	учение,	което	възвисявало	духовната	
същност	 на	 човека	 чрез	 уединение	 и	 самовглъбяване)	 станал	
официален	във	Византия	и	България.	През	XIV	век	манастирът	“Св.	
Архангел	Михаил”	се	превърнал	в	център	на	исихазма.
	 По	стените	на	малко	достъпните	днес	монашески	килии	са	
съхранени	издълбани	от	монасите	лаконични	изповеди	и	послания.	
Сред	тях	е	известният	т.	н.	врязан	надпис	на	Иво	Граматик	от	края	на	
XIII	век,	който	напомня	приписките	по	полетата	на	старобългарските	
ръкописи.
	 Светата	 обител	 Ивановски	 скални	 църкви	 съществува	 и	
през	 ранните	 векове	 на	 османското	 владичество	 в	 България,	 но	
постепенно	 запада	 като	 духовен	център.	През	XVIII	 век	 скалният	
манастир	 отново	 е	 обект	 на	 поклонение	 от	 вярващите.	 Днес	 този	
уникален	 за	 цяла	 Европа	 голям	 културен	 център,	 макар	 и	 трудно	
достъпен,	се	посещава	от	хиляди	туристи	и	поклонници.

Елка	Йончева

Източник:	pravoslavieto.com
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Ниша със стенописи в основния храм на 
Ивановските скални манастири. 
Снимка: Ангел Карадаков
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Какво е молитвата?
	 „Сърдечната	 благодарност	 трябва	
да	е	на	първо	място	в	нашата	книга	за	мо-
литвата.	На	следващо	място	да	са	изповед-
та	и	искреното	покаяние	на	душата.	След	
това	 трябва	 да	 дойде	 и	 нашата	 молитва	
към	Господа“.	
	 Това	 пише	 св.	 Йоан	 Лествичник,	
игумен	 на	 манастира	 в	 Синай	 от	 седми	
век,	 в	 своето	 произведение	 „Лествица“.	
Не	смятам,	обаче,	че	той	е	имал	намерението	да	създаде	правило,	от	
което	да	не	могат	да	се	допускат	изключения.	По-скоро	целта	му	е	
била	да	посочи	образец,	естествена	последователност	в	нашата	мо-
литвена	практика.	Благодарност,	покаяние,	молитва:	това	е	базисна-
та	и	главна	последователност,	която	трябва	да	имаме	предвид.	
	 За	мнозина	може	би	изглежда,	че	да	се	молят	на	Бога	означа-
ва	да	искат	нещо	от	Него,	да	Му	представят	страданието	и	нуждите	
на	другите,	както	и	собствените	им.	Някои	от	нас	може	би	мислят,	че	
молитвата	трябва	да	започне	с	акта	на	покаяние,	но	това	не	е	перс-
пективата,	възприета	от	св.	Йоан	Лествичник.	Напротив,	преди	да	
изведем	пред	Христос	нашето	страдание	и	болката	на	света	и	преди	
да	насочим	поглед	към	собствената	ни	грозота	и	провал,	трябва	да	
погледнем	нагоре	към	красотата	и	славата	на	Бога.	Твърде	често	мо-
литвата	ни	може	да	се	превърне	в	мърморене,	оплакване	или	съжа-
ление.	Но	това,	както	ни	уверява	св.	Йоан,	не	е	истинската	молитва.	
	 Показателно	е,	че	не	започваме	Божествената	литургия	с	по-
каяние,	а	с	провъзгласяване	на	царството	на	Св.	Троица:	„Благосло-
вено	е	Царството	на	Отца,	Сина	и	Св.	Дух“.	Едва	след	като	получим	
представа	 за	 това	 небесно	 Царство,	 можем	 да	 започнем	 и	 своето	
разкаяние.	Молитвата	си	трябва	да	започваме	не	със	собствената	си	
нужда,	а	с	божествената	пълнота.	Същият	приоритет	трябва	да	стои	
пред	нас	в	молитвено	ни	правило,	което	казваме	всяка	сутрин	и	вечер	
у	дома.	След	встъпителното	призоваване:	„В	името	на	Отца	и	Сина	и	
Св.	Дух“,	е	прието	да	се	продължи	със	„Слава	Тебе,	Боже	наш,	слава	
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Тебе“.	Благодарността	е	това,	с	
което	започваме.	Както	св.	Йоан	
Кронщадски	казва:	„Молитвата	
е	състояние	на	постоянна	благо-
дарност“.	
	 Този	 образец	 за	 молит-
ва	–	с	благодарността	на	първо	
място,	 се	 вижда	 и	 в	 денонощ-
ния	богослужебен	и	литургичен	
цикъл.	Според	древното	еврей-
ско	разбиране	за	времето,	което	
все	още	се	следва	от	Църквата,	
новият	 ден	 започва	 не	 в	 полу-
нощ	и	не	рано	сутрин,	а	приве-
чер.	Ето	защо	в	книга	Битие	се	
разказва	 за	 сътворението	 така:	
„Биде	 вечер,	 биде	 утро	 –	 ден	
един“	 (Бит.	 1:5).	 Вечерта	 идва	
преди	 утрото.	 По	 този	 начин	
вечернята	не	е	завършващото,	а	
първото	богослужение	за	деня,	
не	е	епилог,	а	пролог.

Какъв  тогава е дневният 
молитвено-богослужебен 

цикъл? 

През	 цялата	 година,	 с	 изклю-
чение	 на	 Светлата	 седмица,	 тя	
започва	 абсолютно	 по	 един	 и	
същи	 начин	 с	 четене	 и	 пеене	
на	псалом	103.	Това	е	химн	на	
похвала	 към	 Бога	 за	 разноо-
бразието	 в	 света	 и	 чудото	 на	
създадения	 от	 Бога	 ред:	 „Бла-

гославяй,	душо	моя,	Господа!…	
Колко	 са	 многобройни	 делата	
Ти,	Господи!	Всичко	си	напра-
вил	 премъдро;“.	 По	 думите	 на	
отец	 Александър	Шмеман,	 ве-
черните	 „поставят	 началото	 и	
това	 означава	 „преоткриване“	
в	 обожението	 и	 благодарност	
за	 света	 като	 Божие	 създание.	
Църквата	ни	води,	както	в	она-
зи	първа	вечер,	в	която	човекът,	
призван	към	живот	от	Бога,	от-
ворил	очи	и	видял	какво	Бог	му	
е	 дал	 в	Своята	 любов.	Той	 ви-
дял	цялата	красота,	цялата	сла-
ва,	 в	 която	 стоял	 и	 благодарил	
на	Бога.	И	в	тази	благодарност	
се	 превърнал	 в	 себе	 си.	 И	 ако	
Църквата	 е	 в	Христос,	 то	 ней-
ното	 първо	 действие	 винаги	 е	
благодарността	на	завръщането	
на	света	към	Бога“.
	 По	този	начин,	след	като	
изразим	 своята	 радостна	 бла-
годарност	 към	 Бога,	 можем	 да	
се	обърнем	към	втората	част	на	
нашата	молитва,	към	„изповяд-
ването	 и	 искреното	 покаяние	
пред	Бога“,	както	казва	св.	Йоан	
Лествичник.

Но какво точно имаме пред-
вид под покаяние?

Със	 сигурност	 това	 не	 е	 прос-
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Господи, 
Иисусе 
Христе,

Сине Божий,
помилуй ме 

грешния!

то	 чувството	 на	 угризение	 и	
скръб,	на	 самоотвращение	към	
греховността	ни.	Не.	Това	е,	по	
думите	на	текста	от	II	век	от	кн.	
„Пастир“	на	св.	Ерм	–	„велико-
то	разбиране“	–	по	същество	е	
положително,	а	не	отрицателно.	
Буквалният	смисъл	на	гръцката	
дума	покаяние,	метаноя	е	„про-
мяна	на	ума“.	Покаянието	е	нов	
и	утвърдителен	начин	да	гледа-
ме	към	Бога,	към	близките	ни	и	
към	себе	си.	Не	просто	да	гле-
даш	 назад	 в	 миналото	 със	 съ-
жаление,	а	да	гледаш	с	надежда	
към	 бъдещето.	 Поканянието	 е	

разпознаването	не	само	на	това,	
което	 не	 сме	 успели	 да	 бъдем,	
но	и	това,	което	с	Божията	бла-
годат	можем	да	станем.	Св.	ап.	
Павел	 обобщава	 същността	 на	
покаянието,	като	казва:	„Братя,	
аз	 не	мисля	 за	 себе	 си,	 че	 съм	
постигнал	 това;	 но	 едно	 само	
правя:	 като	 забравям,	що	 е	 зад	
мене,	 и	 като	 се	 силно	 стремя	
към	 това,	 що	 е	 пред	 мене,	 ти-
чам	към	целта	–	към	наградата	
на	горното	от	Бога	призвание	в	
Христа	Иисуса“	(Фил.	3:13-14).
	 „Създадени	 сме	 за	 мо-
литвата,	 така	 както	 сме	 създа-
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дени	да	говорим	и	да	мислим“,	
казва	 православният	 писател	
Тито	 Колиандер.	 Молитвата	 е	
нашата	 истинска	 природа;	 без	
молитва	не	сме	истински	чове-
ци.	Ето	защо	св.	ап.	Павел	пове-
лява	 „Непрестанно	 се	 молете“	
(1	 Сол.	 5:17).	 Той	 иска	 от	 нас	
да	се	молим	постоянно,	защото	
това	 е	 и	 невъзможното;	 поня-
кога	 трябва	 да	 обръщаме	 вни-
мание	и	на	други	неща.	Но	той	
има	предвид	молитвата	като	им-
плицитна	 ориентация,	 скрито	
намерение	 или	 стремеж,	 който	
се	 влива	 във	 всичко	 останало,	
което	 правим.	 Както	 отбелязва	
св.	 Исаак	 Сириец,	 дори	 когато	
спят,	 светиите	 непрестанно	 се	
молят,	 защото	 Св.	 Дух	 винаги	
се	моли	в	тях.	Това	е	всъщност		
нещото,	от	което	светът	се	нуж-
дае:	не	просто	от	хора,	които	от	
време	на	време	са	молят,	но	от	
хора,	 които	 пребивават	 посто-
янно	в	молитва	–	живи	пламъ-
ци	 на	 молитвата.	 Такива	 хора	
преобразяват	света.	„Придобий	
мирен	дух“,	казва	св.	Серафим	
Саровски,	и	„хиляди	около	теб	
ще	се	спасят“.	
	 Нека	 завърша	 с	 една	
история,	 която	 по-пълно	 обоб-
щава	 същността	 на	 молитва-
та,	 отколкото	 разделението	 ѝ,	

с	 което	 започнах.	 Когато	 бях	
момче,	 чух	 проповед,	 в	 коя-
то	 се	 разказваше	 за	 инцидент,	
който	смятам,	че	се	е	случил	на	
Джон	Виани	 (католически	 све-
тец	бел.	 ред.),	 въпреки	че	про-
поведникът	 не	 спомена	 името	
му.	„Имаше	един	светец,	който	
прекарваше	по	няколко	часа	на	
ден	в	църквата.	„Какво	правиш	
през	цялото	това	време?“,	попи-
тали	 го	 приятелите	 му.	 „Моля	
се“,	отговорил	той.	„Моли	се!“,	
отговори	ли	му	те.	„Явно	имаш	
много	неща	за	искане	от	Бога“.	
„Не	искам	от	нищо	Бога“,	казал	
той.	 „Какво	 правиш	 тогава“,	
попита	 ли	 го	 те.	 „Просто	 седя	
и	 гледам	Бога	и	Бог	 седи	и	ме	
гледа“,	отговорил	той.“
	 Когато	 бях	 на	 дванаде-
сет	 години,	 реших,	 че	 това	 е	
най-възхитителното	 описание	
на	молитвата.	И	днес,	седемде-
сет	и	три	години	по-късно,	все	
още	 мисля	 същото.	Молитвата	
не	е	молба,	а	връзка.	

Автор:	 Митрополит	 Калистос	
Уеър

Източник:	publicorthodoxy.org.
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Духовно-
аскетичните

принципи
на исихазма и 
православното
подвижничество

според
“Завет“ на
св. Йоан
Рилски

	 В	 традицията	на	Българската	православна	църква	 св.	Йоан	
Рилски	 е	 почитан	 като	 небесен	 закрилник	 на	 българския	 народ	 и	
като	 първи	 най-голям	 основател	 на	 отшелническото	 монашество.	
Макар	 различните	 форми	 на	 общежитийното	 монашество	 да	 са	
били	познати	у	нас	още	преди	него,	 то	именно	Рилският	светец	е	
възприеман	от	православната	традиция	на	Църквата	като	същински	
първоосновател	 на	 анахоритското	 		 отшелническо	 монашество	 в	
България,	а	също	така	и	като	най-велик	духовен	отец	и	учител	на	
монашеството	сред	българите.
	 Поради	факта,	че	просиялият	в	святост	Рилски	пустинножител	
и	Чудотворец	е	достигнал	до	най-високите	степени	на	аскетичното	
и	духовно-нравствено	съвършенство	като	монах	и	Божий	угодник,	
нашата	църковна	 традиция	 съвсем	 заслужено	му	приписва	 ролята	
и	 значението	 на	 същински	 основател,	 учител	 и	 духовен	 отец	 на	
монашеството	 сред	 българите.	 По-късните	 монаси-анахорити	 и	
основатели	на	подобни	отшелнически	обители	в	западните	български	
предели	 през	 Средновековието,	 като	 св.	 Йоаким	 Осоговски,	 св.	
Гавриил	 Лесновски	 и	 св.	 Прохор	 Пшински	 се	 възприемат	 като	
духовни	ученици	на	св.	Йоан	Рилски,	възпитаници	и	продължители	
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на	неговата	монашеска	духовна	традиция	и	школа.
	 Духовният	подвиг	на	Рилския	светец,	който	се	приема	като	
образец	 за	 българската	 монашеска	 традиция,	 е	 въплъщение	 на	
основните	нравствени	ценности	на	християнска	добродетелност	и	
подвижничество	и	най-възвишен	пример	на	жизнено-практическите	
принципи	и	приложно-опитни	правила	на	монашеското	богословие	и	
богомислие.	Поученията	и	духовните	наставления,	изложени	в	Завета	
на	св.	Йоан	Рилски	са	израз	и	свидетелство	за	най-високите	духовни	
образци	на	православното	нравствено	и	аскетическо	богословие.	В	
тях	се	разкрива	сърцевината	на	християнската	исихастка	духовност,	
разбирана	 като	 най-дълбинното	 ядро	 на	 древната	 монашеска	
аскеза	и	молитвена	практика,	засвидетелствани	от	основателите	на	
монашеството	и	големите	учители	на	християнския	Изток.
	 Св.	Йоан	Рилски,	по	думите	на	проф.	Димитрий	Оболенски,	
заедно	 със	 св.	 Антоний	 Печорски	 сред	 русите,	 играят	 ролята	 на	
първооснователи	на	монашеството	сред	новопокръстените	славянски	
народи	 в	 България	 и	 Киевска	 Русия,	 защото	 техните	 манастири	
са	 основани	 не	 чрез	 ктиторската	 подкрепа	 на	 православните	
владетели,	 а	 са	 утвърдени	 върху	 техния	 личен	 духовен	 подвиг	 и	
поучение.	Ето	защо	тяхната	историческа	и	духовна	роля,	от	гледна	
точка	на	Църквата,	 е	 на	 същински	основатели	и	първоначинатели	
на	 монашеството,	 на	 духовни	 отци	 и	 най-авторитетни	 църковни	
учители	и	наставници.
	 Това	проличава	преди	всичко	от	съдържанието	на	най-важния	
литературен	паметник,	който	свидетелства	за	духовното	учение	на	
светеца	и	който	е	достигнал	до	нас			Заветът	на	св.	Йоан	Рилски.
	 В	 учението	 на	 Рилския	 светец	 за	 духовно-аскетичното	
подвижничество,	 се	 долавят	 отблясъци	 от	 първоизворите	 на	
древното	 християнско	 монашество	 и	 първоосновите	 на	 източната	
отшелническа	 традиция,	 свързана	 със	 св.	 Антоний	 Велики.	 Но	
анахоритското	или	отшелническо	и	пустинножително	монашество	
при	св.	Йоан	Рилски	е	съчетано	с	принципите	на	общежитийното	
(киновийно)	 монашество	 и	 най-доброто	 от	 църковното	 предание,	
свързано	 с	 монашеските	 правила	 на	 св.	 Василий	 Велики,	 св.	
Пахомий	Велики	и	св.	Йоан	Лествичник.	Светият	отец	препоръчва	

Светодавец брой 10/2020 Исихазмът

19



изрично	 на	 своите	 ученици	 и	 последователи	 да	 се	 придържат	
към	 общежитийното	монашество	 и	 да	 се	 подвизават	 ежедневно	 в	
братолюбие.
	 В	монашеското	богословие	и	аскетиката,	към	които	се	придържа	
Рилският	 светец,	 по-важните	 духовни	 направления	 и	 школи	 на	
източната	гръцка	патристическа	и	аскетическа	мисъл	са	внимателно	
и	 балансирано	 съчетани	 без	 крайности	 и	 едностранчивости	 като	
усилие	да	се	възприеме	най-доброто,	градивното	и	плодотворното,	
което	при	това	е	приложимо	за	духовния	живот	на	българите.	Сред	
наставленията	на	светия	отец	неслучайно	се	изтъква	изискването,	
монасите	да	се	придържат	към	“средния	и	царския	път	и	да	не	се	
отклоняват	нито	наляво,	нито	надясно”.
	 Според	 някои	 изследователи	 на	 историята	 на	 Българската	
църква	и	християнската	старобългарска	книжнина,	по	времето	на	св.	
Йоан	Рилски	все	още	цялата	известна	ни	по-късно	в	старобългарски	
и	 славянски	 превод	 класическа	 монашеска	 литература	 и	 нейните	
стандартни	 сборници	 и	 патерични	 антологии	 все	 още	 не	 са	 били	
преведени.	 Много	 учени	 основателно	 предполагат	 и	 приемат,	
че	 самият	 Рилски	 пустинножител	 в	 своята	 духовна	 подготовка	
е	 усвоил	 и	 гръцки	 език	 и	 или	 сам	 е	 превеждал	 определени	
авторитетни	светоотечески	текстове	от	Патерикона,	или	под	негово	
ръководство	 в	 Рилската	 обител	 са	 се	 превеждали	 литературни	
творби	на	аскетическото	и	монашеско	богословие,	свързани	с	най-
авторитетните	учители	на	исихазма.
	 Такава	теза	в	нашата	богословска	наука	изказват	богословите	
акад.	 проф.	 Иван	 Гошев,	 проф.	 Иван	 Панчовски	 и	 архим.	
Пантелеймон	 Пулос.	 Те	 аргументирано	 посочват	 въз	 основа	 на	
историческите	 и	 агиографски	 свидетелства,	 че	 светият	 отец	 е	
познавал	и	е	чел	постоянно	с	особен	интерес	произведенията	на	св.	
Ефрем	Сириец,	на	св.	Антоний	Велики,	на	св.	Теодосий	Велики	и	
св.	 Теодор	Студит,	 а	 на	 своите	 духовни	 ученици	 и	 последователи	
препоръчва	непрестанно	да	четат	и	да	задълбочават	познанията	си	
върху	“отеческите	писания”.	С	основание	може	да	се	предположи,	
че	в	манастира	още	от	неговото	възникване	съществува	монашеска	
книжовна	школа	и	манастирски	скрипторий	за	превод	и	преписване	на	
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духовна	и	богословска	литература.	Наличието	в	книгохранилището	
и	 в	 ръкописната	 сбирка	 на	 Рилския	 манастир	 на	 отделни	 стари	
глаголически	фрагменти	от	творенията	на	св.	Ефрем	Сириец	и	св.	
Йоан	Лествичник,	например,	показват	убедително	както	древността	
на	книжовното	наследство	в	Рилската	обител,	така	и	съдържанието	
и	репертоара	на	монашеската	и	аскетична	литература,	която	се	чете,	
превежда	и	преписва	в	манастира.	Това	са	на	първо	място	любимите	
на	 православните	 монаси	 духовни	 учители,	 които	 в	 най-голяма	
степен	определят	традицията	на	исихазма.

Християнското духовно-нравствено учение на исихазма и 
аскетичните принципи в Завета на св. Йоан Рилски

	 Водещите	 духовни	 принципи	 на	 християнската	 аскетика,	
нравствено	богословие	и	монашеска	духовност,	които	са	характерни	
и	 типични	 за	 православната	 исихастка	 традиция,	 се	 разкриват	
и	 отразяват	 по	 един	 изключително	 въздействащ	 и	 оригинален,	
едновременно	 възвишен,	 но	 и	 достъпен	 и	 практически	 приложим	
начин,	 в	 Завета	 на	 св.	 Йоан	 Рилски.	 Поради	 тази	 възвишеност	 и	
простота,	която	е	плод	на	благодатното	озарение	и	мистичен	опит,	и	
главно	поради	личния	пример	на	Рилския	свети	отец	и	чудотворец,	
неговите	духовни	наставления	придобиват	изключителен	авторитет	и	
значение	за	църковното	предание	на	Българската	църква	и	формират	
най-жизнената	и	плодотворна	традиция	на	монашество,	православна	
духовност	и	подвижничество,	характерни	не	само	за	монашеското	
братство	на	Рилската	света	обител,	но	и	за	монашеството	като	цяло	
в	България.
	 Според	 мнозинството	 български	 учени	 този	 най-ранен	 и	
авторитетен	 нравоучителен	 текст,	 макар	 и	 достигнал	 до	 нас	 чрез	
по-късен	препис	от	ХIV	век	и	отразяващ	типични	 за	 тогавашната	
исихастка	 стилистика	 елементи,	 така	 както	 е	 запазен	 в	 неговото	
съдържание	 от	 църковната	 традиция,	 е	 автентичен	 и	 може	 да	 се	
разглежда	 като	 един	 от	 най-древните,	 и	 при	 всички	 случаи	 най-
авторитетен,	 документ	 на	 монашеското	 и	 аскетическо	 богословие	
в	 старобългарската	 литература	 и	 църковната	 православна	
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традиция	 сред	 българите.	 Този	 Завет	 като	 духовно	 поучение	 и	
общо	 нравоучително	 наставление	 		 независимо	 от	 устройствените	
и	 канонични	 елементи	 за	 монашеския	 живот	 и	 управлението	
на	 манастира	 в	 него,	 следва	 да	 се	 разглежда	 като	 един	 от	 най-
древните	 и	 основополагащи	 църковни	 документи	 за	формиране	 и	
развитие	на	православната	монашеска	духовност	и	като	първоизвор,	
разкриващ	сърцевината	на	православно-християнското	нравствено	
богословие	 на	 Българската	 църква.	 Основание	 за	 това	 твърдение	
може	 да	 се	 намери	 както	 в	 първостепенните	 и	 най-авторитетни	
извори	и	източници	на	християнското	патристическо,	 аскетическо	
и	 нарвствено	 богословие,	 върху	 които	 се	 опира	 самият	 св.	 Йоан	
Рилски	 и	 върху	 които	 основава	 собствения	 си	 духовен	 подвиг	 и	
поучение,	 но	 също	 така	 и	 поради	 ролята	 на	 това	 поучение	 в	 по-
късната	българска	 традиция,	 свързана	с	исихазма	и	развитието	на	
православното	нравствено	богословие	от	по-ново	време.
	 В	Завета	са	отразени	класически	за	Вселенската	църква	и	за	
монашеската	християнска	традиция	светоотечески	поучения	на	св.	
Антоний	Велики,	св.	Василий	Велики,	св.	Ефрем	Сириец,	св.	Теодосий	
Велики,	св.	Йоан	Златоуст,	св.	Йоан	Лествичник,	св.	Теодор	Студит	
и	много	други,	които	самият	св.	Йоан	Рилски	споменава	изрично	в	
своя	Завет,	а	други	привлича	косвено	като	основа	за	изграждане	на	
своето	духовно-нравствено	учение	и	монашески	наставления.
	 Християнският	 духовно-нравствен	 живот	 и	 монашеският	
подвиг	в	Завета	са	представени	в	духа	на	източната	гръцка	патристика	
и	монашеско	богословие	като	една	духовна	лествица	от	добродетели,	
основана	 върху	 вярата,	 смирението,	 покаянието	 и	 любовта	 към	
Бога	и	ближните,	като	всички	най-важни	християнски	и	специални	
монашески	 добродетели	 		 нестяжание,	 целомъдрие,	 братолюбие	 и	
милосърдие,	са	разкрити	с	духовна	сила	и	особено	въздействащо.	В	
структурата	и	духовното	съдържание	на	Завета	могат	да	се	открият	
елементи	 от	 “Лествицата”	 на	 св.	 Йоан	 Лествичник	 и	 директно	
позоваване	 върху	 учението	 за	 покаянието	 на	 св.	 Ефрем	 Сириец			
двама	от	големите	и	най-авторитетни	учители	на	исихазма	и	любими	
свети	отци	за	славянските	монаси.	Значението	на	покайните	сълзи	
в	духовното	подвижничество	и	очистването	на	сърцето,	които	имат	
важно	значение	в	духовно-аскетичния	път	на	монаха,	според	двамата	
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големи	православни	учители,	са	от	първостепенно	значения	и	за	св.	
Йоан	Рилски	и	неговия	подвиг.
	 В	 Завета	 на	 светия	 отец	 са	 вплетени	 най-добрите	 и	
жизнени	 традиции	 на	 християнската	 православна	 етика	 и	
аскетическо	 богословие,	 които	 са	 вдъхновявали	 през	 вековете	 и	
подхранвали	духовно	монашеското	братство	на	Рилския	манастир	
и	 са	 се	отразявали	векове	наред	върху	християнското	благочестие	
и	 практическа	 добродетелност	 на	 българите	 чрез	 примера,	
поученията	 и	 проповедите	 на	 монасите	 от	 Рилската	 обител.	 Ето	
защо	 по	 своя	 характер	 и	 съдържание	 Заветът	 на	 св.	Йоан	 Рилски	
може	 и	 би	 следвало	 да	 се	 разглежда	 като	 един	 от	 най-ранните	 и	
основополагащи	авторитетни	текстове	за	развитието	на	българското	
монашеско	богословие	и	като	първоизвор	за	насоките	на	развитие	
на	православното	нравствено	и	аскетическо	богословие	в	духовната	
традиция	на	Българската	православна	църква.
	 Самото	 съдържание	 и	 текст	 на	 Завета	 на	 св.	Йоан	 Рилски,	
които	са	се	запазили	до	нас	под	формата	на	по-късен	препис	от	края	
на	ХIV	век,	имат	характера	на	свързващо	звено	между	по-ранната	
старобългарска	монашеска	традиция	и	по-късната	среднобългарска	
исихастка	 духовно-богословска	 и	 литературна	 дейност.	 Може	 да	
се	 предполага,	 че	 по-ранните	 монашески	 поучения	 и	 традиции,	
завещани	от	св.	Йоан	Рилски	са	подхранили	в	обновен	и	задълбочен	
вид	новите	тенденции	на	аскетико-мистическо	богословие,	свързани	
с	 учението	 и	 духовното	 движение	 на	 исихазма	 сред	 българите	 и	
славяните	през	ХIV	век.
 
Православната духовност на исихазма и наследството на 
монашеската книжовна школа в Рилския манастир

	 Не	 е	 случаен	 фактът,	 че	 св.	 Патриарх	 Евтимий	 подлага	 на	
нова	 художествена	 и	 агиографска	 обработка	 и	 трактовка	 -	 според	
богословските	 принципи	 и	 литературно-стилистичните	 канони	 на	
исихазма,	 именно	Житието	 на	 св.	 Йоан	 Рилски	 Чудотворец,	 като	
се	 стреми	 да	 опише	 и	 обрисува	 словесно	 „по	 лепоту”	 -	 както	 се	
изразява	 самият	 житиеписец,	 т.	 е.	 по-изкусно,	 по-цялостно	 и	 по-
прецизно	от	гледна	точка	на	православното	аскетическо	богословие,	
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личността	 и	 духовния	 подвиг	 на	 Рилския	 светец.	 Описанието	 на	
най-високите	степени	на	духовния	живот,	свързани	с	безмълвието	
и	съзерцанието	на	Божията	слава,	за	които	се	споменава	в	„Завета”	
на	св.	Йоан	Рилски,	и	директната	връзка	с	учението	за	постоянната	
Иисусова	молитва,	могат	да	ни	посочат	неразривната	връзка	между	
по-ранните	 аскетически	 принципи	 на	 монашеската	 духовност	 с	
основните	насоки	на	исихазма,	които	се	разгръщат	през	ХІV	век.
	 Всъщност	исихазмът	в	по-широк	смисъл	-	като	сърцевина	на	
православната	монашеска	духовност,	е	свързан	с	изконната	духовно-
аскетична	 традиция	 на	 монашеството	 в	 Източната	 църква,	 която	
възниква	още	през	ІV	век	и	през	следващите	столетия	се	проявява	и	
обновява	в	живота	и	подвижничеството	на	големите	духовни	учители	
и	свети	отци	на	Вселенската	църква.	В	този	смисъл	и	св.	Йоан	Рилски	
може	да	се	каже,	че	е	истински	исихаст	в	духовно-аскетичния	и	по-
широк	смисъл	на	думата,	а	движението	на	исихазма	и	агиографското	
и	химнографско	творчество	на	св.	патриарх	Евтимий	и	Търновската	
книжовна	школа	няма	как	да	не	му	отдадат	заслуженото	внимание	
и	 почит	 и	 да	 не	 го	 включат	 в	 своята	 обновителна	 богословска	 и	
литературна	програма,	свързана	с	исихазма.
	 Във	Византия	движението	на	исихазма	набира	сила	от	втората	
половина	 на	 ХІІІ	 век	 и	 се	 свързва	 с	 обновлението	 на	 духовната	
практика	на	молитвата	и	учението	за	духовната	трезвост	и	съзерцание,	
но	 както	 е	 известно	 това	 обновително	 духовно	 движение	 достига	
своите	 върхове	 през	 ХІV	 век	 по	 време	 на	 паламитските	 спорове.	
Макар	сред	славяните	да	проникват	по-скоро	аскетичните	аспекти	
на	исихазма,	свързани	с	учението	на	св.	Григорий	Синаит	и	неговата	
духовна	школа	в	Парория,	а	не	толкова	богословско-доктриналните	
аспекти	на	 паламизма,	 в	 Рилската	 света	 обител	 и	 сред	 българите,	
главно	 чрез	 отгласа	 от	 книжовната	 дейност	 и	 литературата	 на	
Търновската	книжовна	школа,	традициите	на	исихастката	духовност	
и	свързаните	с	нея	книжовни	образци	са	живи	и	плодотворни	и	през	
ХV	и	следващите	векове.
	 В	 контекста	 на	 исихасткото	 движение	 във	 Византия	 и	
Православния	 изток	 Православното	 нравствено	 и	 аскетическо	
богословие	 се	 задълбочават,	 развиват	 и	 обновяват	 изключително	
интензивно.	 По	 време	 на	 това	 духовно	 и	 културно	 движение	 във	
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Византия	и	православно-славянския	свят,	известно	и	като	византийски	
исихазъм	от	ХІV	век,	според	прот.	Йоан	Майендорф,	обновлението	
на	духовния	живот	тръгва	първоначално	от	монашеската	практика	на	
молитвата	и	духовното	съзерцание,	но	постепенно	обхваща	все	по-
широки	слоеве	сред	вярващите	православни	християни	и	се	отразява	
на	 цялостния	 живот	 на	 Църквата.	 Чрез	 монашеските	 и	 духовни	
центрове	 на	 активна	 богословска	 и	 книжовна	 дейност	 настъпва	
широко	 и	 осезателно	 духовно-мистично	 раздвижване,	 свързано	 с	
богословско	и	философско	задълбочаване	на	християнската	мисъл,	
развитие	 на	 църковното	 изкуство	 и	 цялостен	 културен	 подем	 в	
Православния	 изток.	 Духовността	 на	 исихазма	 се	 отразява	 върху	
теологията,	аскетиката,	литургиката,	иконографията	и	всички	области	
от	 живота	 на	 Църквата,	 което	 предизвиква	 обновителни	 процеси	
и	 нови	 импулси	 сред	монашеството	 на	Византия	 и	Православния	
изток	 и	 активен	 културен	 обмен	 между	 атонските	 манастири,	
България	 и	 славянския	 свят.	 Тези	 духовни	 процеси	 се	 отразяват	
върху	 духовната	 и	 молитвена	 практика	 на	 монасите,	 развитие	
на	 учението	 за	 постоянната	 молитва	 и	 обновление	 на	 духовната	
просвета	сред	вярващите.	Този	процес	на	исихастко	обновление	на	
монашеството	и	християнската	аскетическа	литература	се	заражда	
в	 средите	 на	 монашеството	 като	 отново	 превръща	 манастирите	 в	
книжовни	школи	и	има	за	цел	да	обнови	в	нов	синтез	монашеското	
и	мистическото	богословие	на	Източната	църква,	като	съчетае	най-
добрите	традиции	и	образци	на	духовния	живот.
	 В	 монашеската	 духовност	 на	 исихазма	 четенето	 на	
авторитетните	 светоотечески	 текстове	 е	 неразривно	 свързано	 с	
духовната	практика	на	постоянната	молитва.
	 Според	 преп.	 Максим	 Изповедник	 четенето	 освобождава	
ума	 от	 незнанието	 и	 невежеството,	 но	 молитвата	 го	 въздига	 и	
приближава	до	Бога.	Духовното	просвещение	е	необходима	степен	
в	подвижническия	живот,	която	е	свързана	с	очистването	на	ума	и	
подготовката	за	съвършеното	мистично	единение	с	Бога	в	благодатта.
	 Един	от	водещите	основатели	и	представители	на	исихазма	
във	Византия	е	св.	Григорий	Синаит,	а	в	България	новото	духовно-
аскетично	 движение	 навлиза	 чрез	 последователите	 на	 неговата	
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духовна	 и	 монашеска	 школа,	 акцентираща	 върху	 борбата	 със	
страстите,	 „невидимата	 бран”	 и	 постоянната	 Иисусова	 молитва.	
Водещите	 духовни	 и	 монашески	 центрове	 на	 това	 движение	 се	
намират	 в	 пограничната	 област	 Парория	 и	 атонските	 манастири	
на	 Света	 Гора,	 където	 много	 български	 монаси	 и	 духовници	 се	
посвещават	 на	 подвижнически	 живот	 и	 се	 занимават	 с	 книжовна	
дейност.	Исихасткото	духовно	движение	е	свързано	с	нови	преводи	
на	 български	 език	 на	 големите	 църковни	 учители,	 духовни	 отци	
и	 богослови	 на	Църквата.	 Отново	 в	 България	 и	 на	 Света	 Гора	 се	
превеждат	на	български	език	и	се	съставят	сборници	с	нравоучителни	
слова	 и	 беседи.	 В	 Търново	 възниква	 нова	 сбирка	 от	 духовни	 и	
нравоучителни	беседи	на	св.	Йоан	Златоуст	под	името	„Маргарит”,	
превеждат	се	на	славянски	език	съчиненията	на	Дионисий	Ареопагит	
от	Исай	Серски,	„Лествицата”	от	св.	Йоан	Лествичник	и	богословски	
творения	на	св.	Максим	Изповедник.
	 Чрез	 учениците	 на	 св.	 Григорий	 Синаит	 в	 България	 -	 св.	
Теодосий	 Търновски,	 св.	 Ромил	 Видински,	 св.	 патриарх	 Евтимий	
Търновски	и	много	други,	духовните	принципи	на	исихазма	навлизат	
в	Българската	църква	и	рефлектират	върху	книжовната	дейност	на	
духовно	просветените	монаси,	свързана	преди	всичко	с	обновление	
на	богослужебната,	агиографската	и	аскетичната	литература.
	 Безспорно	 това	 ново	 духовно	 или	 исихастко	 обновление	 е	
свързано	и	с	нови	импулси	в	развитието	на	богослужебната	почит	
към	 св.	Йоан	Рилски	 и	 пренасянето	 на	мощите	му	 в	Търново,	 но	
фигурата	 на	 Рилския	 пустинножител	 отново	 се	 оказва	 свързващо	
звено	между	предходната	българска	църковна	и	монашеска	традиция	
и	новия	духовен	подем	в	църковния	живот	през	Втората	българска	
държава.	В	книгохранилището	на	Рилския	манастир	се	пазят	много	
ръкописи	 от	 Търновската	 книжовна	 школа	 и	 такива	 от	 ХV	 век,	
свързани	с	дейността	на	книжовниците	около	Владислав	Граматик,	
които	разкриват	интереса	на	българските	монаси	към	класическите	
светоотечески	 съчинения	 като	 „Глави	 за	 любовта”	 на	 св.	Максим	
Изповедник	или	„Лествицата”	на	св.	Йоан	Лествичник.
	 Под	влияние	на	духовния	интерес	и	книжовната	дейност	на	
исихастите	в	Рилския	манастир	се	създават	нови	сборници	със	слова	
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на	 св.	Йоан	 Златоуст	 и	 се	
превежда	 и	 създава	 друга	
аскетична	 литература,	
която	 продължава	
делото	 на	 търновските	
книжовници	 и	 превръща	
Рилския	 манастир	 отново	
в	 най-главното	 духовно	
и	 книжовно	 средище	 в	
българските	земи.
	 Духовността	 на	
исихазма	 е	 жизнена	 сила,	
създаваща	 духовна	 приемственост	 и	 високи	 духовни	 образци	 в	
монашеския	 и	 църковния	 живот	 и	 поддържаща	 книжовността	
и	 високите	 образци	 сред	 българските	 монаси	 и	 през	 вековете	
на	 османското	 владичество.	 Духовно-просветната	 дейност	 и	
създаването	 на	 голяма	 по	 обем	 и	 широка	 по	 тематичен	 обхват	
православна	аскетична	и	нравоучителна	литература	се	поддържат	и	
активизират	в	Рилската	света	обител	и	чрез	традиционните	връзки	
с	 атонските	 манастири.	 Тези	 процеси	 се	 основават	 на	 общата	
исихастка	духовност	и	се	възраждат	активно	по-късно	през	ХV	век	
след	възстановяването	на	манастира	и	пренасянето	на	мощите	на	св.	
Йоан	Рилски	от	Търново	в	неговата	обител.	Много	от	намерилите	
убежище	в	манастира	книжовници	от	този	период	пренасят	книги	
и	 съхраняват	 чрез	 ръкописните	 паметници	 достиженията	 на	
християнската	 православна	 духовност	 и	 аскетическо	 богословие,	
запазват	 много	 от	 преведените	 на	 славянски	 език	 богословски	
съчинения	 и	 така	 превръщат	 Рилския	 манастир	 в	 книжовна	 и	
духовна	школа,	която	е	пазител	на	дълбоката	православна	духовност	
и	исихастка	монашеска	традиция.
	 През	ХV	век	за	известно	време	животът	в	манастира	замира	
поради	 разорението	 от	 османските	 нашествия	 и	 запустението	 на	
църковния	 живот,	 които	 настъпват	 поради	 трагичните	 събития	
в	 България	 и	 на	 Балканския	 полуостров.	Нов	 тласък	 на	живота	 в	
манастира	придава	пренасянето	на	мощите	на	светеца	от	запустелите	
църковни	центрове	 в	Търново	и	 връщането	им	 в	Рилската	 обител	
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през	1469	година,	което	е	засвидетелствано	като	църковно	събитие	
в	 написаната	 от	 Владислав	 Граматик	 историческа	 повест.	 Това	
повествование	на	рилския	книжовник	е	създадено	като	допълнение	
към	 „Житието	 на	 св.	 Иван	 Рилски”,	 написано	 от	 св.	 патриарх	
Евтимий.	 То	 разкрива	 разбирането	 сред	монасите	 за	 естествената	
приемственост	и	връзка	между	Рилската	книжовна	школа	от	ХV	век	
и	традициите	на	Търновската	школа	от	ХІV	век.
	 През	 втората	 половина	 на	 ХV	 век	 книжовната	 дейност	
в	 Рилския	 манастир	 се	 възражда	 като	 отглас	 и	 продължение	 на	
исихастките	традиции	и	в	манастира	започва	нов	разцвет,	свързан	
с	дейността	на	Владислав	Граматик,	Димитър	Кантакузин	и	други	
български	 книжовници.	Отново	 започват	 преводи	 от	 гръцки	 език,	
съставителство	 на	 литургични	 книги	 и	 химнографски	 творби	
и	 своеобразна	 кодификация	 на	 най-авторитетните	 богословски	
поучения	 и	 духовни	 наставления	 на	 големите	 църковни	 учители.	
Отново	се	превеждат	и	съставят	сборници	с	беседите	на	св.	Йоан	
Златоуст	и	други	творби	на	патристичното	богословие,	преоткриват	
се	 връзките	 между	 философската	 и	 християнската	 традиция	 в	
областта	на	етиката	и	се	преписват	аскетичните	творби	на	големите	
монашеските	 учители	 на	 Православието.	 Аскетичните	 творби	
на	 исихастката	 духовност	 се	 съхраняват	 и	 преписват	 заедно	 със	
създаването	на	 агиографски	творби	и	други	литургични	църковни	
произведения	и	текстове.
	 През	 този	 период	 и	 през	 следващия	 ХVІ	 век	 Рилският	
манастир	възвръща	постепенно	значението	си	на	водещ	духовен	и	
книжовен	център	в	българските	земи	и	разгръща	широка	книжовна	
дейност.	 Паралелно	 с	 дейността	 по	 преписване	 и	 съхраняване	
на	 старите	 ръкописи	 започва	 създаването	 и	 на	 нови	 сборници	 с	
духовно	и	аскетично	съдържание.	Според	запазените	исторически	
свидетелства	и	приписки,	които	привежда	акад.	Иван	Дуйчев,	при	
игумените	Теоктист,	Иларион	и	Калиник	през	ХVІ	век	книжовната	
дейност	 се	 активизира	 и	 се	 създават	 множество	 сборници	 с	
нравоучителна	 и	 духовно-аскетична	 литература,	 тълкувателни	
беседи	и	догматико-полемични	съчинения.	Активизират	се	връзките	
с	атонските	манастири	и	се	създават	нови	контакти	с	православни	
манастири	 в	 Русия.	 Запазва	 се	 традицията	 на	 четене,	 превод	 и	
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преписване	 на	 книги	 от	 високопросветените	 духовници,	 като	
върховен	подвиг,	в	духа	на	исихастката	традиция,	е	създаването	на	
книги	с	духовни	поучения,	продължаването	на	преводите	от	гръцки	
език	и	разпространението	на	християнската	книжнина	и	богословска	
литература	за	просветата	на	монасите	от	братството,	свещеници	от	
енорийските	църкви	и	вярващите	християни.
	 Върховните	 прояви,	 степени	 и	 форми	 на	 монашеско	
подвижничество	 в	 Православния	 изток	 и	 атонските	 манастири	
постепенно	 се	 свързвали	 със	 скитовете	 или	 т.	 нар.	 постници	 -	
исихастириони,	 в	 които	 рилските	 духовници	 се	 упражняват	 в	
постоянна	 и	 интензивна	 молитва	 и	 активна	 книжовна	 дейност,	 а	
техните	усилия	били	насочени	към	превод	и	съставителство	на	книги	
и	 сборници	 с	 духовно	 и	 нравствено	 съдържание,	 предназначени	
за	 четене	 от	 братята	 монаси	 при	 духовната	 им	 подготовка	 за	
ръкоположение	 или	 за	 просвета	 на	 по-широк	 кръг	 вярващи	
християни.
	 В	 Рилската	 обител	 през	 тези	 векове	 „духовник”	 бил	
наричан	именно	този	високообразован	монах,	който	се	подвизава	в	
уединение	и	молитва,	пост	и	съзерцателен	живот,	който	се	занимава	
с	 книжовни	 трудове	 като	 преводач,	 преписвач	 или	 съставител	 на	
духовна	 и	 аскетична	 литература	 чрез	 създаването	 на	 сборници	 и	
антологии	с	поученията	от	Избраните	отци.	Тези	духовници	били	
духовно	просветени	и	опитни	в	молитвата	и	учението	и	те	можели	
да	бъдат	учители	и	духовни	наставници	на	другите	монаси.	Те	се	
подвизавали	в	пост	и	усърдна	молитва	и	постигали	духовна	опитност	
в	благодатното	общение	с	Бога,	ставали	изкусни	в	духовната	борба,	
добри	познавачи	на	човешкото	сърце	и	умъдрени	чрез	покаяние	и	
смиреномъдрие,	 въздигали	 своя	 ум	 чрез	 молитва	 и	 съзерцание	 и	
придобивали	 богопросветен	 ум	 и	 благодатни	 плодове	 в	 духовния	
живот.

Автор:	доц.	д-р	Костадин	Нушев
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	 Ето	 какво	 е	 необходимо	 да	 се	 спазва,	 за	 да	може	молитва-
та	да	се	принася	с	нужната	топлота	и	чистота:	първо,	трябва	да	се	
отстрани	 всяка	 грижа	 за	 земните	 неща;	 не	 бива	 да	 се	 допуска	 не	
само	загриженост	за	някаква	работа	или	случай,	но	дори	и	споменът	
за	 тях,	 а	 също	 трябва	 да	 се	 спрат	 развлеченията,	 празнословието,	
многословието	и	шегите,	а	най-вече	трябва	да	бъде	потиснато	всяко	
смущение	от	гняв	и	скръб	и	да	бъде	изтръгнато	от	корен	всяко	въз-
буждане	на	плътска	похот	и	влечение	към	сребролюбие.

	 След	пълното	изхвърляне	и	отстраняване	на	тия	пороци,	ви-
дими	и	за	човешкия	поглед,	и	след	такова	предварително	очистване	
на	всичко,	трябва	да	се	положи	непоколебимата	основа	на	дълбокото	
смирение,	която	да	удържи	този	стълп,	стигащ	до	небесата.	Върху	
тази	основа	трябва	да	се	издигне	зданието	на	духовните	добродете-
ли	и	духът	да	се	сдържа	от	всякакво	блуждаене,	та	духовният	поглед	
да	почне	да	се	издига	до	съзерцаване	на	Бога.	Защото	това,	което	
душата	е	възприела	в	себе	си	преди	времето	за	молитва,	неизбежно	
ще	идва	наум	и	по	време	на	молитвата,	внасяно	от	спомена.

	 Както	желаем	да	бъдем	през	време	на	молитва,	така	трябва	да	
подготвим	себе	си	преди	това;	и	това,	което	не	искаме	да	се	промък-
ва	в	нас,	докато	се	молим,	него	трябва	да	изгоним	от	тайните	кътчета	
на	сърцето,	за	да	можем	да	изпълним	заповедта	на	Апостола:	“Не-
престанно	се	молете”	(1	Сол.	5:17).

Св. Йоан Касиан Римлянин (350-360 г.)
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Молитвата е 
решение на всеки 
проблем и отговор 

на всеки въпрос
Александра Карамихалева

	 Когато	 пострадаш	 от	 някого,	 когато	 някой	 много	 силно	 ти	
навреди,	разни	хора	са	на	твоя	страна:	съчувстват	ти,	осъждат	по-
стъпката	на	навредилия	ти,	изтъкват	колко	несправедлива	е,	но	това	
никак	не	ти	помага.	Чувстваш	думите	им	като	сол	в	открита	рана,	
като	бензин,	плиснат	върху	тлеещите	въглени	в	твоето	сърце,	и	не	
искаш	да	слушаш	„доброжелателите	ти”.	

	 Тогава	някой	ти	казва:	„Моли	се	за	него!”	Улавяш	се	за	думи-
те	му	и	някак	си	припомняш,	че	Христос	ни	призовава	да	обичаме	
враговете	си,	да	благославяме	ония,	които	ни	проклинат,	да	правим	
добро	на	 ония,	 които	ни	мразят,	 и	 да	 се	молим	 за	 ония,	 които	ни	
обиждат	и	гонят,	за	да	бъдем	чеда	на	Небесния	ни	Отец,	Който	ос-
тавя	Своето	слънце	да	грее	над	лоши	и	добри,	и	праща	дъжд	на	пра-
ведни	и	неправедни	(Мат.	5:45).	

	 И	се	натъжаваш	от	безсилието	си	да	ги	изпълниш.	А	от	без-
силието	се	ражда	молитва	към	Бога,	а	от	молитвеното	съприкосно-
вение	с	Бога	 -	 сълзите	на	умиление.	Сърцето	се	изпълва	с	плач	и	
покаяние,	и	неподправена	любов,	покриваща	всичко	–	обида,	огор-
чение,	отчаяние,	скръб,	страх…	Любов,	която	извира	в	него	като	от	
неизчерпаем	източник.

	 В	дни	на	тежки	изпитания	за	вярата	способността	ни	да	се	
молим	може	 да	 намалее.	А	 недостатъчната	 молитва	 и	 прокрадва-
щото	се	недоверие	пораждат	падения	в	любовта	към	враждуващите	
срещу	нас,	към	тези,	които	ни	вредят.	
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	 Молитвата	връща	Бог	на	Неговия	престол	в	сърцето	ни	и	с	
Него	идват	и	мъдростта,	и	разбирането,	и	истинската	всепрощаваща	
любов,	която	покрива	всичко,	и	светлината,	която	гони	помрачение-
то.	С	Него	идва	и	истинското	покаяние	и	скръбта	за	всички	хора	и	
целия	свят,	който	лежи	в	зло,	и	сълзите,	които	умиват	прахта	и	пе-
пелта	на	тлението	и	греха	полепнали	по	изстрадалата	ни	душа.	

Помилвай	ме,	Боже,	помилвай	ме!

Снимка: www.pixabay.com
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	 Отец	Евстатий	 почти	 никога	 не	 се	молеше	 за	 себе	 си.	 Той	
смяташе,	че	негово	задължение	е	да	се	моли	за	другите,	да	изслушва	
техните	болки	и	тегоби,	да	ги	подкрепя	в	носенето	на	житейския	им	
кръст.	Дори,	когато	го	заглождеше	някаква	тревога	за	бъдещето	или	
го	връхлиташе	някоя	болест	той	пак	не	изпросваше	от	Бога		милост	
за	себе	си.	Смяташе,	че	болестта	е	логична	последица	от	не	дотам	
праведния	му	живот.	Е,	разбира	се,	като	на	всеки	човек,	понякога	
болестите	му	додяваха	и	той	се	огъваше	под	тежестта	им.	
	 Веднъж	благодари	на	един	лекар,	че	му	е	вдъхнал	надежда	и	
е	разсеял	мрачните	му	мисли,	които	друг	доктор	бе	вселил	в	ума	му,	
плашейки	го,	че	ако	не	се	оперира,	го	чака	парализа	и	или	инсулт.	
Докторът	го	засрами,	като	му	каза:	„Отче,	това	е	Ваша	работа	–	да	
вдъхвате	надежда.	Моята	работа	е	да	Ви	лекувам”.		„Ех,	Евстатие,	
Евстатие,	 -	каза	си	отчето	–	на	другите	кураж	даваш,	а	на	себе	си	
не	можеш.	Другите	учиш	–	хвърляш	камъни	от	камбанарията,	а	ти	
самият		един	камък	за	строеж	на	камбанария	не	си	донесъл”.
	 Последната	неделя,	когато	беше	в	храма	и	болките	пак		бяха	

Болките на 
отец 

Евстатий

Снимка: www.pixabay.com
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го	сковали	,	докато	хорът	пееше	„Отче	наш”,	изведнъж		му	се	прииска	
да	се	помоли		за	себе	си.	„Господи,	моля	Те,	дай	ми	само	малко	здра-
ве”	–	изтръгна	се	вопъл,	не	толкова	от	дълбините	на	душата	му,	кол-
кото	от	изтерзаното	от	болките	му	тяло.	Но	веднага	лукавият	с	гласа	
на	негов	някогашен	събрат	допълни	молитвата	му:	„и	малко	пари,	
че	само	здраве	без	пари	си	е	жива	болест”.	„Пак	сгафи,	Евстатие	–	
смъмри	се	сам	отецът	–	ще	има	да	чакаш	изцеление”.
	 Отец		Евстатий	външно	минаваше	за	спокоен	и	търпелив	чо-
век.	Понякога	сам	се	услаждаше	от	търпението	си,	докато	то,	неочак-
вано	за	него	самия,	изведнъж	преливаше	и	се	стичаше	по	ръкавите	
на	расото	му.	Напоследък,	дали	заради	болките,	дали	заради	напред-
ването	на	възрастта,	ставаше	все	по-раздразнителен.	Дразнеше	се,	
че	някой	не	е	отвърнал	на	поздрава	му,	че	друг	го	погледнал,	както	
му	се	е	сторило,	накриво.	Но	особено	се	гневеше,	когато,		например,	
виждаше	някой	мъж	влязъл	в	храма	с	шапка	на	 главата	или	да	се	
разхожда	като	шериф	с	ръце	в	джобовете	из	църквата.		
	 Един	ден,	 докато	прекопаваше	 градинката	пред	църквата	и	
се	 бореше	 с	 твърдите	 буци	пръст,	 внезапно	 го	 споходи	прозрение	
и	вътрешният	глас	тихо	му	прошепна:	„Евстатие,	може	би,	ако	ти	
проявяваш	повече	търпение	и	снизхождение	към	другите	и	Бог,	на-
вярно,	ще	стори	болките	ти	по-търпими	и	поносими”.	Подпря	се	на	
лопатата	и	се	замисли.	Едно	врабче	подскачаше	и	чуруликаше	край	
него.	Той	протегна	отмалялата	си	ръка	и	врабчето	кацна	върху	раз-
творената	му	длан.

Автор:	Янчо	Михайлов

Светодавец брой 10/2020        Разкази
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Левитан - художникът, който 
не понасял светлина

	 Всеизвестно	е,	че	худож-
никът	 Исак	 Левитан	 по	 право	
е	 признат	 за	 гениален	 пейза-
жен	лирик.	Но	знаем	ли	за	него	
нещо	друго	освен	това?	С	какво	
е	живяла	душата	му,	какво	е	съ-
зирала	зад	красотата	на	руската	
природа,	 от	 какво	 се	 е	 вдъхно-
вявала	и	от	какво	се	е	съблазня-
вала?	Необходимо	ни	е	да	знаем	
тези	неща	не	 за	 да	прославяме	
или	 да	 осъждаме,	 а	 за	 да	 про-
умеем	в	дълбочина	творчество-
то	му.

Молитва на нямата душа

Исак	Левитан	ни	е	оставил	над	
1000	картини.	Той	е	много	„ра-
вен“	художник	–	почти	всяка	не-
гова	картина	по	право	може	да	
се	приеме	за	шедьовър.	Но	само	
една	 своя	 картина	 той	 споме-
нава	в	свое	писмо	до	Третяков:	
„имате	достатъчно	мои	неща	–	
но	 че	 последната	 ми	 работа	 е	
попаднала	у	Вас,	ме	трогва	така	
силно,	защото	в	нея	съм	аз	цели-
ят,	с	цялата	си	психика,	с	цялото	
си	съдържание“.	Става	дума	за	
картината	„Вечен	покой“.	И	Лев	
Николаевич	 Толстой	 особено	
ценял	 тази	 творба	 и	 я	 нарекъл	
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по	 своему	 „молитва	 на	 нямата	
душа“.	 Вероятно,	 писателят	 с	
гениална	проницателност	проу-
мял	Левитан	по-тънко,	отколко-
то	той	разбирал	сам	себе	си.
	 Левитан	не	бил	въцърко-
вен	човек,	макар	че	много	оби-
чал	 православната	 служба.	 В	
спомените	 на	 писателя	 Сергей	
Дурилин	„В	своя	ъгъл“	срещаме	
следните	редове:	
	 „Левитан	 често	 ходеше	
на	църква	на	всенощно	бдение.	
Поразяваше	 го	 и	 го	 запленява-
ше	 с	 красотата	 си	 православ-
ното	богослужение.	Откриваше	
бездна	 от	 поезия	 във	 вечерния	
сумрак	на	малкия	и	тесен	храм,	
в	огънчетата	на	кандилата,	в	ти-
хото	 пеене,	 в	 тънките	 струйки	
дим	от	 тамян,	 разнасящи	се	из	
полупразната	църква,	затихнала	
в	полумрака.“
	 Левитан	 обичал	 да	 слу-
ша	 Евангелието	 и	 Псалтира.	
След	 работа	 понякога	 молел	
своята	спътница	Кувшинникова	
да	му	чете	по	няколко	страници	
–	макар	че	не	приемал	Правос-
лавието.	 „И	 умно	 постъпваше	
–	 отбелязал	 Сергей	 Дурилин,	
известен	 педагог	 и	 богослов.	 -	
за	да	се	приеме	Православието,	
не	е	достатъчно	само	да	обичаш	
църковната	 обстановка,	 и	 кра-
сотата	и	поезията	на	църковна-

та	служба,	нужно	е	още	и	много	
друго	...“
	 Трудно	 е	 да	 се	 посочи	
светоглед,	 към	 който	 би	 могло	
да	се	причисли	Левитан.
	 „Още	никога	не	съм	оби-
чал	така	природата	–	писал	ху-
дожникът	–	още	никога	не	съм	
чувствал	това	божествено	нещо	
разлято	във	всичко“.		Да	се	раз-
бира	 такова	 отношение	 просто	
като	възвишено	чувство	за	при-
рода	 или	 тук	 е	 съблазънта	 на	
пантеизма?	 А	 може	 би	 худож-
никът	е	чувствал	присъствието	
на	Твореца	в	творението?
	 Отговорът	е	в	самия	дух	
на	 левитановата	 живопис.	 От	
неговите	 пейзажи	 лъха	 особе-
но	 чувство,	 което	 философът	
Иван	Илин	назовал	 „християн-
ско	 световъзприятие	 и	 светоб-
лагословение“.	Може	би	в	това	
е	 същината	 на	 творчеството	
на	Левитан.	В	 творбите	 си	 той	

Тихата обител. 1890г.
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не	 обръща	 света	 наопаки,	 не	
създава	 фантасмагории,	 не	 де-
формира	 форми,	 пропорции,	
цвят,	ритъм.	С	други	думи	–	не	
заслонява	 с	 творческия	 си	 „аз“	
изначалната	 хармония	 на	 тво-
рението.	 Той	 приема	 и	 слави	
красотата	 на	 божествения	 свят	
–	именно	тук	е		„световъзприя-
тието	и	светоблагословението“.
	 При	 това	 е	 общоиз-
вестно,	 че	 Левитан	 съчинявал	
своите	пейзажи.	Рисувал	етюди	
от	 натура,	 а	 в	 ателието	 си	 до-
работвал	 темата,	 променяйки	
композицията,	 осветеността	 и	
цвета.	Ако	чувствал,	че	в	натура	
нещо	 не	 му	 достига,	 допълвал	
с	 наблюдения	 от	 други	 места,	
променяйки	 на	 платното	 реал-
ния	пейзаж	и	насищайки	го	със	
своите	чувства.	
	 В	тези	съчинени	пейзажи	
има	изтънченост	на	композици-
ята	и	поразителна	непреднаме-
реност	и	свобода.	Удивително	е	
как	Левитан,	любител	на	дамите	
и	 страстен	ловец,	 е	могъл	 така	
да	чувства	одухотвореността	на	
природата	и	отражението	в	нея	
на	нещо	неземно.
	 Притихваме	от	атмосфе-
рата	на	особената	тишина	на	не-
говите	пейзажи.	Изведнъж,	след	
гръмовния	луд	ритъм	човек	на-
влиза	в	тишина.	Това	не	е	прос-

то	 физическа	 тишина.	 Неслу-
чайно	 хората	 по	 няколко	 пъти	
се	връщали	на	изложбата,	къде-
то	била	и	картината	на	Левитан	
„Тихата	 обител“.	 Запазени	 са	
свидетелства,	 че	 посетителите	
благодаряли	 за	 „блаженото	 на-
строение,	за		сладкото	душевно	
спокойствие,	 които	 предизвик-
вало	 това	 тихо	 ъгълче	 руска	
земя,	 изолирано	 от	 целия	 свят	
и	 от	 всички	 лицемерни	 наши	
дела“.
	 Името	 на	 художника	
било	 тогава	 в	 устата	 на	 цялата	
Московска	 интелигенция.	 Кар-
тината	„Тихата	обител“	донесла	
на	Левитан	слава.

На дъното на отчаянието

	 „Вечер.	 Златния	 пльос“	
и	 „Вечерен	 звън“	 -	 в	 тези	 кар-
тини	отново	срещаме	мотиви	и	
настроение,	 съзвучни	 с	 тези	 в	
„Тихата	 обител“:	 залез	 на	Вол-
га,	сгушен	сред	гори	манастир,	
осветен	 от	 златисти	 слънчеви	
лъчи.	 Същото	 отрадно	 чувство	
на	 примиреност	 с	 всичко,	 на	
светлина,	на	вътрешна	тишина.
	 В	 картините	 на	 Леви-
тан	„Брезова	горичка“,	„Март“,	
„Свеж	 вятър.	 Волга“	 срещаме	
съвсем	 друг	 лирически	 строй,	
но	същото	чувство	на	прославя-
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не,	на	приемане	на	сътворения	свят.	Ликуваща	ослепяваща	светли-
на!	Великолепието	на	тези	слънчеви	дни!	Изглежда,	сякаш	душата	
на	художника	се	въвлича	в	светлината	на	Твореца.
	 Обаче	колко	по-често	от	мажорния	лад	в	картините	на	худож-
ника	звучат	отгласи	от	„нежно	и	тъжно	жално	свирене“	или	протяж-
на	народна	песен.
	 Тук-там	–	тези	левитанови	селца	–	забутани,	жалки,	тук-там	
тихи	разливи	и	островчета	от	дървеса.	Всичко	обхванато	от	тъжна	
мъглица.	В	какво	е	тази	тъга?	И	защо	–	тъга?

Пролет. Голяма вода. 1897г.
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	 „Вижда	се,	ахасферовото	
проклятие	 тегне	 и	 над	 мен,	 но	
така	и	трябва	да	бъде	–	и	аз	съм	
семит“	–	пише	той	на	Чехов.	Ле-
витан	 се	 родил	 в	 бедно	 семей-
ство	в	Литва,	в	градчето	Кибар-
тай.	Черни	синагоги,	оскъдица,	
туберкулозни	 занаятчии,	 по	
тесните	улици	съхне	пране	–	ду-
шата	му	попила	тези	щрихи	от	
детството.	Обаче	–	за	разлика	от	
Шагал,	който	си	останал	„гений	
на	 селището“	 и	 цял	 живот	 ри-
сувал	 провинциалния	 Витебск,	
Левитан	 в	 живописта	 си	 не	 се	
връщал	 към	 впечатленията	 си	
от	детството.
	 Тъгата	му	е	по-дълбока	и	
корените	й	се	простират	в	това	
самото	 „ахасферово	 прокля-
тие“,	което	не	случайно	припом-
ня	 самият	 художник.	 Ахасфер	
–	вечният	евреин	–	е	персонаж	
от	християнска	легенда	от	къс-
ното	 западноевропейско	 Сред-
новековие.	 В	 нея	 се	 разказва,	
че	 по	 време	 на	 страдалческия	
път	на	Иисус	Христос	към	Гол-
гота	 Ахасфер	 му	 отказал	 дори	
кратък	отдих	и	безжалостно	му	
заповядвал	 да	 продължава	 да	
върви.	 За	 това	и	 бил	наказан	–	
на	 самия	Ахасфер	 бил	 отказан	
покой	и	бил	обречен	непрестан-
но	безспирно	да	се	скита	в	очак-
ване	на	второто	пришествие	на	

Христа,	 който	 единствен	 може	
да	 отмени	 наказанието	 му.	 В	
легендата	за	Ахасфер	в	някаква	
степен	се	е	отразило	и	отноше-
нието	на	средновековните	хрис-
тияни	 към	 евреите.	 В	 евреите	
виждали	хора,	обречени	на	ски-
тания,	без	родина,	в	тях	вижда-
ли	хората,	 разпънали	Христа	и	
осквернили	„завета	с	Бога“.
	 В	 случая	 на	 Левитан	
„ахасферовото	проклятие“	е	об-
раз	на	духовната	безприютност	
на	 самия	 художник.	 От	 една	
страна,	той	бил	лишен	от	рели-
гиозността	 на	 ортодоксалните	
евреи,	 а	 от	 друга	 –	 при	 цялата	
си	 гениална	 чувствителност	
към	руското,	за	красотата	на	ру-

Портрет на художника И. И. Левитан. В. А. 
Серов. 1893
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ската	 природа	 –	 той	 си	 остава	
вън	от	Православието.
Тази	 религиозна	 неопределе-
ност	винаги	се	отразявала	в	лу-
танията	 и	 върховете	 на	 худож-
ника.
	 Левитан	 съвсем	 не	 уме-
ел	да	се	справя	с	пристъпите	на	
някаква	 пределна	 меланхолия,	
която	 го	 обезсилвала.	 Душата	
му	потъвала	до	дъното	на	отча-
янието	–	сива	вода	и	сиви	хора,	
сив	живот,	нищо	не	ми	трябва.	
	 Често	 в	 писмата	 на	 Ле-
витан	до	Чехов	звучи	този	стон:	
„Отново	изпаднах	в	мрачно	на-
строение,	 без	 мярка	 и	 без	 гра-
ница,	поддадох	се	на	униние	до	
оглупяване,	до	ужас“,	„Господи,	
кога	 най-сетне	 у	 мен	 няма	 да	
има	разнобой	и	кога	ще	започна	
да	живея	 в	 съгласие	 със	 самия	
себе	 си.	 Струва	 ми	 се,	 че	 това	
никога	няма	да	се	случи	–	ето	в	
какво	е	моето	проклятие“.
Душата	в	немощ	търси	цялост-
ност	и	като	не	я	намира,	затъвам	
в	страсти,	в	мрачно	настроение.	
В	 младостта	 си	 в	 пристъп	 на	
такава	 тъга	 Левитан	 направил	
опит	за	самоубийство	–	но,	сла-
ва	 Богу,	 раната	 от	 куршума	 не	
била	смъртоносна.	Тогава	Чехов	
го	взел	при	себе	си	на	дачата	си	
на	река	Истра.	Там	Левитан	от-
пуснал	 душата	 си	 сред	 много-

людното	и	весело	семейство	на	
Чехов.

Художникът плаче

След	много	години	вече	зрелият	
Левитан	се	оплел	в	човешки	от-
ношения.	Силно	 се	увлякъл	по	
Анна	 Николаевна	 Турчанинов-
на	–	жена	на	питерския	сенатор	
Иван	 Турчанинов.	 В	 същото	
време	 по-голямата	 дъщеря	 на	
Анна	 Николаевна,	 двайсетго-
дишната	 Варя,	 се	 влюбила	 в	
Левитан	 неудържимо,	 безумно.	
Съперничеството	 между	 майка	
и	дъщеря	много	тежко	преживя-
вал	виновникът	за	тази	драма.	И	
отново	 упадъчни	 настроения	 и	
опит	да	разреши	всичко	с	един	
изстрел.	 Отново	 писмо-молба	
до	Чехов:	„Ради	Бога,	само	ако	
е	възможно,	ела	при	мен	поне	за	
няколко	дена.	Ужасно	ми	е	теж-
ко	–	както	никога.“

         Лунна нощ. 1897г.
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Имало	 бурни	 страсти,	 няколко	
салонни	 романа,	 но	 Левитан	
така	и	никога	не	се	оженил.
	 „Защо	 съм	 сам?	 Защо	
жените	в	моя	живот	не	ми	доне-
соха	покой	и	щастие?	Може	би	
защото	дори	и	най-добрите	сред	
тях	 се	 държат	 собственически.	
Искат	 всичко	 или	 нищо.	Аз	 не	
мога	така.	Цял	мога	да	принад-
лежа	 единствено	 на	 тихата	 си	
безприютна	 муза,	 а	 всичко	 ос-
танало	е	суета	на	суетите...“
	 Само	 в	 работата	 си	 той	
се	очиства	от	тази	„суета	на	су-
етите”,	 от	 тъмните	 страсти,	 от	
черната	 мъка.	 Душата	 в	 неиз-
лечимата	си	раздвоеност	между	
висшето	 и	 низшето	 се	 издига	
нагоре.	В	пейзажите	му	има	пе-
чал,	но	в	повечето	от	картините	
му	това	не	е	горчиво-безотрадно	
чувство,	а	висока,	тънка,	светла	
печал.	И	тук	е	великата	тайна	на	
общението	на	Бога	и	на	човеш-
ката	 душа	 -в	 прикосновението	
си	 към	 красотата	 на	 Божестве-
ния	свят	душата	„се	просветля-
ва“.
	 Художникът	 Коровин,	
приятел	на	Левитан,	си	спомня	
съвместните	 походи	 за	 етюди:	
„Спряхме.	Снегът	синееше,	по-
следните	слънчеви	лъчи	в	тъм-
ния	лес	бяха	някак	тайнствени.	
Вечерната	светлина	съдържаше	

печал.
	 -	 Какво	 става	 с	 Вас?	 -	
Попитах	аз	Левитан.
	 А	той	плачеше	и	триеше	
сълзите	 си,	 стичащи	 се	 около	
носа,	с	мръсна	кърпа.	
	 -	Не	мога,	 колко	е	хуба-
во!	 Не	 ме	 гледайте,	 Костя.	 Не	
мога,	 не	мога.	 Колко	 е	 хубаво!	
Като	 музика	 е.	 Но	 каква	 тъга	
само	има	в	лъчите	-	в	последни-
те	лъчи!“
	 Не	е	ли	прекрасно	–	как-
то	 казвал	Данилевски	 –	 духов-
ното	начало	в	материята?	У	Ле-
витан	 чувството	 на	 съкровена	
красота	на	света	е	толкова	реал-
но,	 че	 понякога	 предизвиквало	
сълзи.	Сълзи	за	висшето,	за	кра-
сотата,	 за	 дълбоката	 тайна	 на	
мирозданието,	която	така	силно	
чувствал	художникът:
	 „Колко	е	странно	всичко	
това	-	а	и	страшно	-	и	колко	е	ху-
баво	небето	-	а	никой	не	гледа.	
Каква	 тайна	 на	 света	 –	 земя	 и	
небе...	Край	няма,	а	никой	нико-
га	няма	да	проумее	тази	тайна,	
както	няма	да	разберат	и	смър-
тта.“
	 Тази	 тайна	 и	 печал	 се	
съдържат	 и	 в	 неподвижната	
дрямка	на	безкрайната	Волга	в	
картината	му	„Вечер	на	Волга“,	
и	 в	 нощната	 мъгла	 в	 пейзажа	
„Последните	лъчи	на	слънцето.	
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Трепетликова	гора“,	и	в	лунната	
светлина	 в	 картината	 „Сумрак.	
Замиране“.	Левитан	твърдял,	че	
истински	 пейзаж	 може	 да	 има	
само	в	Русия.	Този	особен,	 пе-
чален,	руски	колорит	присъства	
и	 в	 картините	му	 “Пролет.	Ви-
сока	 вода“,	 „Село“,	 „Старото	
дворче“,	 “Многоводие“:	 тези	
оголени	 беззащитни	 брезички	
на	 фона	 на	 нежно-светлосиньо	
небе,	 бедните	 дървени	 къщич-
ки	със	сламени	покриви	–	всич-

ко	е	пронизано	с	тиха	сърдечна	
печал,	 с	 потискащо	 чувство	 на	
земна	сиротност,	но	над	всичко	
това	сякаш	се	чува	християнска	
въздишка	 с	 надежда	 за	 утеше-
ние.

Двукратното изселване

Изселили	 Левитан	 от	 Москва	
за	пръв	път	когато	бил	на	19	го-
дини.	Излязъл	 царски	 указ,	 за-
браняващ	на	евреи	да	живеят	в	

Вечер на Волга. 1887-1888 г.
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столицата.	По	това	време	Леви-
тан	бил	още	никому	неизвестен	
студент	в	Московското	училище	
по	живопис,	рано	осиротял,	жи-
веещ	по	чужди	места	в	страшна	
нужда.	 Коровин	 си	 спомня	 за	
тези	години	следното:	
	 „Когато	 лягаше	 да	 спи,	
Левитан	 не	 сваляше	 синята	
куртка,	 закопчана	 до	 гърлото	
му.	Видях,	че	няма	риза.	Свалих	
вълнената	 си	 блуза,	 и	ми	 беше	
неловко,	че	имам	риза“.	
	 Тогава	 на	 Левитан	 се	
наложило	да	замине	за	подмос-
ковското	 село	 Салтиковка.	 За	
щастие	–	благодарение	на	хода-
тайство	 от	 училището	 –	 скоро	
му	се	удало	да	се	върне.
	 След	 12	 години	 всичко	
се	повторило.	1891г.	-	още	един	
указ	за	изселването	на	евреите.	
Левитан	 –	 по	 това	 време	 вече	
признат	художник	с	общоруска	
слава,	бил	принуден	да	се	крие	
във	 Владимирска	 губерния	 до-
като	другарите	му	не	успели	да	
уредят	 отменяне	 на	 изселване-
то.

Диханието „на нищо“

	 Както	 писал	 Алексан-
дър	 Ростиславов,	 „като	 че	 за	
насмешка	 над	 национализма,	
именно	 на	 бедния	 еврейски	

юноша	 се	 откри	 тайната	 на	
най-съкровената	 руска	 красо-
та“.	Александър	Бенуа	отбеляз-
ал,	 че	 „едва	 с	 появата	 на	 кар-
тините	на	Левитан“	повярвал	в	
красотата,	а	не	в	„красотата“	на	
руската	природа“.
	 Своя	 художествен	 дар	
Левитан	действително	отдал	на	
руската	 природа.	 Бил	 абсолют-
но	 самодостатъчен	 пейзажист,	
почти	не	се	обръщал	към	други	
жанрове.	 Портретите	 му	 –	 не-
значителна	част	от	наследство-
то	му	–	можем	да	наречем	„ху-
дожествена	периферия“.		Обаче	
като	пейзажист	Левитан	не	 ос-
тава	на	нивото	на	лирика.	Чрез	
пейзажа	 художникът	 говори	 и	
за	живота,	и	за	смъртта.	
	 Левитан	се	боял	от	смър-
тта	–	макар	че	по	думите	на	Че-
хов	„не	вярвал	в	нищо	отвъдно“.	
Следователно	не	се	страхувал	за	
участта	на	душата	след	смъртта,	
а	 за	 него	 по-страшно	 в	 своята	
пряка	голота	било	осъзнаването	
на	смъртта	като	пределен	край.	
Там,	 по-нататък,	 няма	 нищо.	
Ето	редове	от	негово	писмо	до	
Чехов:	 „Векове	 –	 смисълът	 на	
тази	 дума	 е	 просто	 трагичен,	
във	вековете	са	потънали	мили-
арди	хора,	и	още,	и	още	ще	по-
тъват	-	до	безкрай,	какъв	ужас,	
каква	мъка!	Тази	мисъл	е	стара,	
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а	и	болестта	е	стара,	но	въпре-
ки	това	черепът	ми	се	пръска	от	
нея!	 Очевидно	 е	 безсмислието	
на	всичко.“
	 От	тези	мисли	и	настро-
ения	съзрява	вероятно	най-зна-
чителното	 платно	 на	 художни-
ка	 -	 „Над	 вечния	 покой“.	 Тази	
картина	Левитан	сътворил	край	
град	Вишний	Волочок	близо	до	
езерото	 Удомол.	 Пред	 зрителя	
се	 открива	 грандиозна	 панора-
ма:	 грамадно	 застинало	 езеро,	
над	 него	 възправило	 се	 небе	 –	
небесен	 бой,	 дървена	 и	 потъм-
няла	от	времето	църква	на	края	
на	скалата,	кръстове	на	изоста-
вено	гробище	до	нея.	Безлюден,	
подтискащ	пейзаж.	 	Колоритът	
на	картината	е	студен	и	тъмен,	
неголемите	 просветлявания	
в	 небето	 само	 усилват	 обща-
та	 мрачност.	 Композицията	 на	
картината	 е	 построена	 така,	 че	
създава	 усещане	 за	 движение.	
Скалата	със	заострен	край	като	
че	 плува	 в	 езерото,	 но	 малко	
островче	 спира	 това	движение.	
Кръстът	 на	 църквата	 като	 че	
дърпа	 нагоре,	 но	 ниският	 те-
жък	облак	задушава	този	порив.	
Така	се	създава	гнетящо	усеща-
не	 за	 безизходност	 и	 затворе-
ност.	Лесно	е	да	си	представим	
Врубелския	 демон	 да	 се	 носи	
над	 пустинната	 неприветлива	

земя.	 По	 време	 на	 работата	 си	
Левитан	 помолил	 да	 свирят	 за	
него	 Героичната	 симфония	 на	
Бетовен	с	нейния	траурен	марш.
	 Стилът	 на	 художника	
става	 лаконичен,	 монумента-
лен.	 Всичко	 излишно	 и	 незна-
чително	 се	 отсича.	 На	 погледа	
не	 се	 натрапва	 „всяко	 клонче“	
върху	 платното.	 Отишла	 си	 е	
импресионистката	 лекота	 на	
„Брезовата	 горичка“,	 в	 мина-
лото	 е	 останала	 „литератур-
ността“	 на	 ранните	 му	 работи.	
Левитан	 възхожда	 като	 худож-
ник	на	ново	ниво:	от	лирика,	от	
настроения	 –	 към	 философско	
обобщение.
	 Полегналите	 гробищни	
кръстове	 в	 картината	 -	 един-
ствено	 те	 напомнят	 за	 човека,	
за	 страшната	 безсмислица,	 за	
„безполезността	 и	 ненужност-
та“	 на	 всичко.	 Непрекъснатата	
тъмна	полоса	от	облаци	е	обхва-
нала	цялата	широта	на	хоризон-
та.	Някои	съзират	в	този	пейзаж	
образ	на	„тленността	и	нищож-
ността	 на	 човешката	мравешка	
суета“.	 Но	 тогава	 Левитан	 би	
бил	само	мрачен	и	тъжен	лирик.	
В	 картината	 е	 зададен	 съвсем	
друг	мащаб.	Художникът	създа-
ва	епично	величав	образ	–	на	оп-
равдания	 екзистенциален	 ужас	
на	 човека	 пред	 неизбежността	
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на	 смъртта.	 Природата	 в	 кар-
тината	 е	безмълвна	и	безмерна	
-	и	е	единственият	равнодушен	
свидетел	на	този	ужас.	В	какво	
е	спасението	–	или	Левитан	ни	
призовава	просто	да	се	прекло-
ним	пред	неизбежното?
	 Още	 в	 цветовото	 реше-
ние	 на	 картината	 художникът	
показва	 изход:	 светла	 пътечка	
сред	 тъмнозелената	 трева	 води	
в	храма.	Над	храма	небето	свет-
лее,	 облаците	 се	 раздалечават	
–	сякаш	просветва	надежда.	На	
фона	на	тъмните	студени	тоно-
ве	–	топлият	колорит	на	църква-
та	 с	 огънче	 в	 прозорчето.	 Това	
мъничко	жълто-оранжево	огън-
че	е	най-топлата	и	жива	точка	в	
картината.

 „Гориш, гориш като 
добра душа, 

гориш в мъглата и в теб няма 
покой.

Само ти си жив в безкрайното 
мъртво поле“. (Николай Руб-

цов, „Руско огънче“)

	 Този	 „единствен	 жив“	
източник	на	светлина	в	картина-
та	променя	строя	й.	Трагедията	
на	 смъртта	 не	 изчезва,	 но	 ста-
ва	 друга.	 „И	 светлината	 в	мра-
ка	 свети,	 и	 мракът	 я	 не	 обзе“.		
(Йоан	1:5).	Така	душата	на	чо-

века	се	привлича	към	светлина-
та	на	Твореца	и	с	тази	светлина	
побеждава	 тъмнината,	 духа	 на	
ненавистта,	 побеждава	 ужаса	
пред	тържеството	на	смъртта.
Да,	Левитан	не	приемал	догмите	
на	нито	една	религия.	Но	в	тази	
картина	 сработва	 интуицията	
на	 гениалния	 художник,	 който	
в	 своето	 творчество	 надраства	
емпирическата	си	личност.	Тук	
художникът	съществува	на	пре-
делната	 си	 дълбочина:	 „в	 нея	
съм	целият	аз,	с	цялата	си	пси-
хика,	с	цялото	си	съдържание“.		
Това	 действително	 е	 „молит-
ва	на	нямата	душа“,	която	не	с	
думи,	а	с	четка	и	бои	се	моли	за	
надежда	и	спасение.
	 Година	 преди	 смъртта	
си,	 през	 1899	 година,	 Левитан	
рисува	картината	„Лунна	нощ“.	
На	 платното	 има	 дървеса	 на	
склона	на	хълм,	брезичка	встра-
ни	 на	 края	 на	 обрива	 –	 сякаш	
гледа	в	пропастта:	какво	ли	има	
там,	 в	 тази	 бездънна	 глъбина?		
По	това	време	Левитан	е	сери-
озно	болен,	сърцето	му	е	болно.	
И	той	сам	буквално	надничайки	
в	 пропастта,	 се	 опитвал	 да	 на-
мери	 отговор	 на	 този	 въпрос:	
какво	има	там	...	зад	земния	пре-
дел?
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Умирал	 у	 дома	 си,	 в	 прекрас-
ното	си	ателие	на	булевард	По-
кровски.	Бил	му	го	предоставил	
Сава	Морозов	 още	 през	 1891г.	
Художникът	 Коровин	 описва	
последните	 часове	 от	 живота	
му:
	 „Левитан	умираше.
-	Затворете	прозорците!	-	помо-
ли	той.
-	 Слънцето	 свети	 –	 отговориха	
му,	–	защо	да	затваряме	прозор-
ците?

-	Затворете	ги!	И	слънцето	е	из-
мама!	...
Това	бяха	последните	му	думи.“	

Светлината

Да	 си	 спомним	 думите	 на	 Ду-
рилин:	 „за	 да	 станеш	 христия-
нин,	не	е	достатъчно	просто	да	
обичаш	поезията	и	красотата	на	
църковната	служба“.	Явно	е	не-
достатъчно	и	просто	да	се	въз-
хищаваш	на	красотата	на	света	

    Над вечния покой. 1894г.
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и	да	надзърташ	в	тайните	му.
В	живописта	на	Левитан	има	несъмнени	прозрения	в	„божественото	
нещо,	разлято	във	всичко“.
	 Но...	Светлинката	в	прозореца	на	древната	църквица	в	карти-
ната	„Над	вечния	покой“	-	дали	тази	светлина	е	избухнала	в	душата	
на	самия	художник?
	 Отговора	не	знаем.	Знаем	само,	че	без	тази	светлина	и	„слън-
цето	е	измама“!
...

	 След	кончината	му	видели	на	гърдите	на	Левитан	правосла-
вен	кръст,	който	той	–	както	се	оказало	–	носел	отдавна.

Автор:	Ина	Волошина
Превод	от	руски	език:	Димитър	Банков
От	православния	сайт	foma.ru
https://foma.ru/levitan-hudozhnik-kotoryiy-ne-vyinosil-svet.html	
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    Сумрак. Замиране 1899 г.
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