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За имената и ангелите. Ден на свети 
Архистратиг Михаил     

	 Никой	не	е	като	Бога”	–	тези	думи	изразяват	изцяло	знание-
то	на	великия	Архангел	за	неговия	Бог.	Той	не	Го	описва,	той	не	Го	
обяснява,	а	се	изправя	и	свидетелства.	В	това	се	изразява	неговата	
приобщеност	към	сиянието	на	Божеството	и	мярата,	в	която	той	явя-
ва	това	сияние,	и	ни	открива	пътя	към	тайната	Господня	със	своето	
слово	и	с	това	име,	което	изразява	целия	негов	непостижим	опит	за	
непостижимия	Бог.
	 В	библейска	книга	Откровениe	има	едно	място,	на	което	тай-
нозрителят	Йоан	 ни	 казва,	 че	 когато	 дойде	 времето	 и	 всички	 ние	
бъдем	в	Царството	Божие,	всеки	ще	получи	тайнствено	име,	което	
знае	само	Бог,	Kойто	го	дава,	и	ще	познае	онзи,	който	го	получава.	
Това	име	по	определен	начин	съдържа	в	себе	си	цялата	тайна	за	чо-
века,	с	това	име	се	казва	всичко	за	него;	никой	не	може	да	го	знае,	
освен	Бог	и	получаващия	го,	защото	то	определя	онова	единствено	и	
неповторимо	отношение,	което	съществува	между	Бога	и	Неговото	

творение	–	и	всяко	творение	за	Него	е	единствено.
	 Ние	носим	имена	на	светии,	които	са	живели	на	земята	и	са	
осъществили	своето	призвание.	Ние	сме	посветени	на	тях	така,	как-
то	храмовете	се	посвещават	на	един	или	друг	светия,	и	сме	длъжни	
да	 се	 замисляме	 за	 значението	на	името	и	личността	на	 светията,	
която	е	достъпна	за	нас	посредством	неговото	житие.	Той	се	явява	
не	само	наш	молитвеник,	 застъпник	и	 защитник,	но	в	определена	
степен	и	онова,	което	бихме	могли	да	бъдем.	Ничий	живот	не	можем	
да	повторим,	но	да	се	поучим	от	живота	на	един	или	друг	човек,	бил	
той	свят	или	грешен,	да	живеем	по-достойно	за	себе	си	и	по-достой-
но	за	Бога	–	можем.
	 И	ето,	че	днес	ние	празнуваме	честта	и	паметта	на	Архистра-
тиг	Михаил	в	обкръжението	на	Господните	Ангели.	Ангелите	са	ве-
стители.	Ангел	е	този,	когото	Господ	може	да	изпрати	с	поръчение	и	
той	до	край	и	в	съвършенство	ще	изпълни	това	поръчение.	Може	да	
изглежда	странно,	че	назоваваме	цяла	група	Божии	творения	с	име,	
което	обозначава	тяхната	длъжност,	тяхното	служение,	сякаш	в	тях	
няма	нищо	друго.	Всъщност	това	е	така	и	в	този	факт	се	заключава	
тяхната	святост:	очистени,	сияещи	с	Божията	светлина,	по	думите	
на	 Григорий	 Палама	 и	 нашите	 богослужебни	 книги,	 те	 се	 явяват	
втората	светлина,	отблясъци	на	вечната	Божествена	светлина.	В	тях	
няма	място	за	онази	непрозрачност	и	затъмненост,	поради	която	ние	
се	наричаме	с	име,	и	това	име	определя	нашето	място	пред	лицето	
Божие	и	нашето	място	в	творението	на	Господа.	Те	са	втората	свет-
лина.	Какво	означава	това?
	 Това	означава,	че	през	тях	безпрепятствено,	свободно,	като	
широка	река	се	лее	божествена	светлина,	но	не	просто	като	по	пра-
зен	улей	или	като	през	безжизнено	стъкло,	а	така,	както	се	лее,	ис-
кри,	сияе	и	се	умножава	многократно	светлината,	когато	пада	върху	
скъпоценен	камък,	 стига	до	 сърцето	му	и	оттам	с	ответно	сияние	
блести	в	различни	посоки,	осветява	всичко	наоколо,	като	озарява,	а	
понякога	и	ослепява	със	своята	красота.
	 Те	са	образ	на	истинска	святост	и	в	това	отношение	са	наис-
тина	Ангели,	 защото	ние	ги	опознаваме	и	преживяваме	само	като	
сияние	 на	 Божествената	 светлина	 –	 сияние,	 което	 не	 е	 приглуше-
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но	или	мътно,	а	преумножено	и	радостотворно,	изпълващо	с	живот	
–	докато	същността	на	тяхното	битие	и	същността	на	тяхната	свя-
тост	остават	тайна	между	тях	и	Бога,	Който	познава	дълбочината	на	
Своето	творение...
	 Но	тяхната	лична	святост	ни	е	явена	още	и	чрез	отделните	
имена,	с	които	всеки	от	тях	е	наречен.	Някои	от	тези	имена	фигу-
рират	в	Свещеното	Писание,	открити	са	от	опита	на	Църквата	и	ни	
показват	в	какво	се	състои	тяхната	особена	святост.	Архистратигът	
на	Небесните	Сили,	на	когото	са	наречени	и	посветени	много	от	нас,	
носи	името	Михаил.	„Михаил”	е	еврейска	дума,	означаваща	„Никой	
не	 е	 като	Бога”.	Тази	дума	изразява	изцяло	позицията	на	 великия	
Архангел,	когато	Деница	въстанал	срещу	Бога,	като	искал	да	се	ут-
върди	в	някаква,	макар	и	тварна	обособеност	и	самостоятелност,	и	
тогава	се	изправил	великият	Архангел	Михаил	и	произнесъл	само	
тази	дума,	която	определя	всичко	за	него:	„Никой	не	е	като	Бога”.	
Това	име	го	утвърждава	в	такова	отношение	с	Бога,	че	го	прави	пази-
тел	на	райските	порти.	„Никой	не	е	като	Бога”	–	тези	думи	изразяват	
изцяло	знанието	на	великия	Архангел	за	неговия	Бог.	Той	не	Го	оп-
исва,	той	не	Го	обяснява,	а	става	и	свидетелства.	В	това	състои	не-
говата	приобщеност	към	сиянието	на	Божеството	и	мярата,	в	която	
той	явява	това	сияние	и	ни	открива	пътя	към	тайната	Господня	със	
своето	слово	и	с	това	име,	което	съдържа	целия	му	непостижим	опит	
за	непостижимия	Бог.	На	иконите	Архангел	Михаил	се	изобразява	
във	военни	доспехи,	с	огнен	меч	в	ръка.	Той	потъпква	дракона,	който	
олицетворява	злото;	Архангелът	пази	райските	порти	и	не	позволява	
да	влязат	в	това	свято	и	свещено	място	онези,	които	не	са	готови	за	
това.	Освен	това	той	се	изобразява	на	вратите	на	иконостаса,	през	
които	духовенството	излиза	от	олтара:	свещеникът	с	Евангелието,	
на	Великия	Вход,	или	дяконът	на	ектенията.	Това	са	вратите,	през	
които	в	литургическия,	богослужебния	ред	никой	не	влиза	в	Светая	
Светих,	в	олтара.
	 Другият	 Архангел,	 Гавриил,	 чието	 име	 означава	 „Крепост	
Божия”,	се	изобразява	на	тези	врати,	през	които	дяконът	по	време	
на	богослужението	влиза	обратно	в	олтара.	Гавриил	е	онзи,	който	
ни	известява,	че	вратата	е	отворена,	за	да	влезем	отново	в	Божието	

присъствие	–	че	Божията	сила	е	явена,	че	Бог	е	победил	и	ние	сме	
спасени.	От	Евангелиста	Лука	знаем,	че	Архангел	Гавриил	е	доне-
съл	на	Захария	вестта	 за	раждането	на	св.	Йоан	Кръстител.	Той	е	
възвестил	на	Дева	Мария,	че	е	получила	благодат	от	Бога	и	ще	роди	
Спасителя	на	света.	Затова	го	виждаме	изобразен	на	иконите	с	мас-
линено	клонче	в	ръка	–	знак	за	помирението	на	Бога	със	света.
	 За	Архангел	Рафаил	четем	в	книга	на	Товита,	че	той	придру-
жавал	неговия	син	Товия	и	изцерил	Товита	и	неговата	снаха,	а	името	
му	означава	„Изцеление	Божие”.	И	за	други	Архангели	и	Ангели	ни	
разказва	Свещеното	Писание,	и	вярата	на	Църквата,	и	християнски-
ят	опит	ни	говорят	за	Ангелите-хранители.	За	деня,	в	който	честваме	
паметта	на	светията,	чието	име	носим,	казваме,	че	това	е	„денят	на	
нашия	Ангел”.	И	в	определен	смисъл,	в	смисъла	на	нашето	посве-
щение	на	 светията,	 това	 е	 вярно.	Но	общуването	ни	с	различните	
светии	–	както	и	със	заобикалящите	ни	обикновени	хора	–	става	по	
различен	начин:	някои	от	тях	са	ни	лично	по-близки,	чрез	молитва	
и	чрез	тяхното	житие,	на	което	искаме	да	подражаваме;	на	други	се	
възхищаваме	сякаш	отдалече.	С	Ангела-хранител	нашите	отноше-
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ния	са	съвсем	други:	ние	сме	му	поверени,	а	той	е	нашият	пазител,	
независимо	от	това,	обръщаме	ли	се	към	него,	помним	ли	го	изобщо	
или	не	–	както	нашите	майка	и	баща,	с	които	имаме	неразрушима	
връзка,	каквото	и	да	си	мислим,	както	и	да	постъпваме	спрямо	тях,	
както	и	да	се	държим.	И	накрая:	един	човек	на	земята	бил	наречен	
вестител	и	Ангел	на	църковната	вяра:	това	е	Йоан	Кръстител,	и	за	
него	четем	думи,	подобни	на	онова,	което	сега	казах	за	Ангелите.	
За	него	в	началото	на	Евангелието	от	Марка	се	казва:	Той	е	гласът	
на	викащия	в	пустинята...	Той	е	глас,	само	звук	на	Божия	глас,	той	е	
ангел,	защото	чрез	него	говори	Сам	Бог,	а	за	себе	си	казва,	че	трябва	
да	се	смалява,	за	да	застане	в	пълна	мяра	пред	хората	образът	Госпо-
ден.	Това	е	пътят	на	земята	–	ние	трябва	да	се	свиваме,	смаляваме,	
постепенно	да	губим	онова,	което	ни	изглежда	толкова	драгоценно,	
а	всъщност	представлява	само	сгъстяване	на	нашето	видимо	естест-
во.	Трябва	постепенно	да	ставаме	прозрачни,	за	да	станем	сякаш	не-
видими	–	както	скъпоценният	камък	е	невидим	и	се	забелязва	само	
посредством	тази	светлина,	която	се	удря	в	него	и	озарява	всичко	на-
около.	Тогава	ние	сякаш	губим	нещо	от	своето	временно	същество,	
но	само	за	да	придобием	неотменното	познание	за	Бога,	единствено-
то,	което	всеки	от	нас,	наричащ	себе	си	„аз”,	може	да	има,	за	да	го	да	
яви	на	всички	други,	защото	всеки	от	нас	познава	Бога	по	единствен	
и	неповторим	начин.	Нашият	път	е	от	земята	към	Небето,	от	тежест-
та	на	нашето	въплъщение	към	просветленост	и	прозрачност...	Ангел	
на	земята	се	явява	истинният	свидетел	–	Йоан	Кръстител,	който	е	на	
пътя,	и	Онзи,	Когото	Свещеното	Писание	нарича	„Ангел	от	Великия	
съвет”	–	въплътилият	се	Бог.	Това	са	образите,	мислите	и	думите,	
изразяващи	нашето	почитание	и	любов	към	Ангелите,	нашето	мо-
литвено	общуване	с	тях	и	застъпничеството	им	за	нас.	Те	могат	да	
ни	помогнат	да	намерим	пътя	на	нашата	собствена	душа	от	земята	
към	Небето,	от	собствения	ни	мрак	към	съвършеното	просвещение.	
По	молитвите	на	светите	Ангели	и	Архангели,	да	ни	даде	Господ,	
отричайки	се	от	себе	си	чрез	свободната	си	воля	и	любовта	към	Бога,	
да	започнем	да	се	смаляваме,	за	да	възсияе	в	пълнота	Сам	Бог	във	
всеки	от	нас.	Амин.	

Превод:	Владка	Гочева/	Източник:	www.arhangel.bg

Църква „Свети Архангел Михаил“ – 
Рила

	 Църква	 „Свети	Архангел	Михаил“	 се	 намира	 в	 гробищния	
парк	на	гр.	Рила	и	отстои	на	20	км	от	Рилския	манастир.	
	 Църквата	е	архитектурно-строителен	паметник	на	културата	
от	местно	значение	и	художествен	паметник	на	културата	от	нацио-
нално	значение.
	 Църквата	се	състои	от	три	последователно	изградени	архи-
тектурни	части.	Средновековната	църква	е	кръстокуполна,	вписана	
в	квадрат.	Куполът	е	носен	от	четири	подпори.	Добавените	от	запад	
притвор	и	екзонартекс	датират	от	по-късни	периоди.
	 Църквата	е	строена	към	края	на	ХІ	или	в	началото	на	ХІІ	в.	
От	най-стария	градеж	са	запазени	източната	и	северната	стена.	Към	
края	на	ХVІІІ	–	началото	на	ХІХ	в.	тя	е	била	реконструирана,	запад-
ната	стена	на	наоса	е	премахната	и	е	добавен	притвор.	През	1995	г.	
по	време	на	консервационни	проучвания	е	разкрита	уникална	наход-
ка	–	под	грунда	на	видимите	възрожденски	стенописи	е	установено	
наличие	 на	 по-стар	 слой	 декорация	 –	 стенописи	 (изображения	 на	
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светци)	от	края	на	XII	–	началото	на	XIII	в.	Църквата	е	един	от	мно-
гозначимите,	 новооткрити	 паметници	 в	 България,	 който	 допълва	
вече	откритите	по	поречието	на	р.	Рилска,	стенописите	в	параклиса	
на	Хрельовата	кула	от	1335	г.,	тези	в	църквата	„Св.	Петър	и	Павел“	
в	метоха	“Орлица”	от	1491	г.	(на	2	км	от	гр.	Рила).	В	литературата	
стенописите	се	датират	от	А.	Василиев,	който	ги	отнася		към	първата	
половина	на	XVIII	в.	Архимандрит	С.	Кукиарис	ги	датира	от	XVIII	
в.,	като	смята	стенописите	и	иконата	с	архнгелския	цикъл	от	храма	
за	дело	на	един	зограф.	Според	Б.	Заркова	иконата	и	стенописите	са	
изписани	от	различни	ръце,	но	приблизително	по	едно	и	също	вре-
ме.
	 Иконостасът,	който	е	от	началото	на	XX	в.,	иконите,	монти-
рани	върху	него,	те	пък	са	от	последната	четвърт	на	XIX	век.	Про-
скинетарии	и	икони	от	същия	период,	както	и	по-стари	икони	и	час-
ти	от	иконостаси,	създадени	в	различни	периоди	–	от	ХVII,	XVIII	
и	XIXвек,	принадлежали	някога	на	старата	църква.	В	северната	по-
ловина	на	нишата	на	апсидата	са	поместени	фронтално	разположе-
ните	фигури	в	цял	ръст	на	светците	Григорий	Богослов	и	Василий	
Велики.	Св.	Григорий	благославя	с	дясната	си	ръка,	а	в	лявата	държи	
Евангелие.
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Бюст-паметник на Неврокопския 
митрополит Борис бе открит в 

Будапеща, Унгария

	 На	19	октомври,	когато	се	тобелязва	Денят	на	българо-унгар-
ското	приятелство	в	двора	на	българската	църква	„Св.	св.	Кирил	и	
Методий“	 в	 Будапеща	 бе	 открит	 бюст-паметник	 на	Неврокопския	
митрополит	Борис.
	 На	31	май	1931	година	митротолит	Борис,	тогава	като	Сто-
бийски	епископ,	полага	основния	камък	на	църквата	„Св.	св.	Кирил	
и	Методий“	в	Будапеща.	
	 Министърът	на	Външните	работи	Екатерина	Захариева	удос-
тои	 	Светла	Кьосева	–	директор	на	Българското	училище	за	роден	
език	 (в	 периода	 от	 2004	 до	 2019),	 Симеон	 Варга	 –	 български	 за-
стъпник	в	унгарския	парламент,	д-р	Данчо	Мусев	–	председател	на	
Българското	 републиканско	 самоуправение	 в	 Унгария	 и	 Димитър	
Танев	 –	 председател	 на	 Дружеството	 на	 българите	 в	Унгария	 със	
Златен	почетен	знак	по	повод	100-годишнината	от	установяването	
на	дипломатически	отношения	между	Република	България	и	Унга-
рия	за	техния	принос	за	развитието	и	задълбочаването	на	двустран-
ните	отношения,	както	и	за	популяризирането	на	достиженията	на	
българската	духовност,	наука	и	култура	в	Унгария.
	 Тържественото	събитие	бе	предшествано	от	Божествена	св.	
Литургия,	 на	 която	 присъства	 и	 зам.-председателят	 на	Народното	
събрание	Валери	Симеонов.	
	 Припомняме,	 че	 през	 2016	 г.	Св.	Синод	на	БПЦ-БП	 започ-
на	процедура	по	канонизация	на	Неврокопския	митрополит	Борис,	
зверски	убит,	на	рождения	си	ден,	през	1948	г.	от	ръката	на	низвер-
гнат	свещеник.	

Снимка:	 Bolgár	 Országos	 Önkormányzat	 Българско	 републиканско	
самоуправление
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Иконостасът на храм “Успение Богородично“ в с. 
Гявато, Битолско. Родното село на Неврокопския 
митрополит Борис. 



мандритско	 достойнство.	 И	 след	 това	 последователно	 изпълнява:	
протосингел	 в	Софийска	 митрополия,	 началник	 на	Културно-про-
светното	отделение	при	Св.	Синод	и	предстоятел	на	храм	„Св.	Алек-
сандър	Невски”,	ректор	на	Софийската	Духовна	Семинария,	секре-
тар	на	Св.	Синод.

Характеристика на личността

	 Блаженопочившият	 Неврокопски	 Митрополит	 Борис	 във	
всички	заемани	от	него	длъжности	се	отличавал	с	рядка	добросъ-
вестност	и	преданост	към	своя	служебен	дълг	с	голямо	достойнство	
и	неотслабващо	усърдие.	Той	обичаше	да	чертае	нещата	в	реален	
мащаб.	Притежаваше	голям	научен	капацитет.	Беше	ревностен	под-
дръжник	 на	 ред,	 дисциплина,	 особено	 като	 архиерей	 сред	 своите	
клирици	и	като	ректор	на	семинарията-	сред	своите	потомци.
										Той	притежаваше		голяма	гъвкавост	на	ума,	изтънченост	на	ма-
ниера,	владеене	на	чужди	езици	и	благодарение	на	тия	му	качества	
през	1932	година	Св.	Синод	го	изпрати	в	Иерусалим	с	мисията	да	
води	предварителни,	неофициални	и	поверителни	разговори	с	по-
сочения	за	целта	посредник-	иерусалимският	патриарх	за	създава-
не	канонически	връзки	между	Българската	църква	и	Цариградския	
патриарх.	 Благодарение	 на	 неговата	 редка	 вещина	 в	 уреждане	 на	
спорни	въпроси	впоследствие	в	1945	година,	вече	като	митрополит	
и	синодален	член,	заедно	с	блаженопочившия	сега	Търновски	мит-
рополит	Софроний	и	Величкия	епископ	Андрей,	можа	да	подготви	
при	преки	преговори	с	Цариградската	патриаршия	епохалното	дело	
по	вдигане	на	схизмата,	което	се	увенча	с	неочакван	успех.
			 	 	 	 	 	 	 	Като	епархийски	архиерей	той	работи	в	богодаруваната	му	
епархия	цели	14	години,	като	усърдно	залягаше	за	духовния	издиг	
на	клир	и	паство.	Тежък	бе	жребият	на	покойния	дядо	Борис	в	упра-
влението	на	тази	епархия	при	изключителните	условия,	при	които	
трябваше	да	свещенодейства.	Голяма	грижа	положи	за	подреждане	
и	издигане	на	клира,	за	самообразованието	на,	който	системно	уреж-
даше	опреснителни	курсове.	Непрестанно	поучаваше	клир	и	паство	
с	назидателни	слова,	както	и	с	редица	писма,	окръжни		послания.		

Неврокопски митрополит Борис - 
характеристика, живот и дейност

	 След	 смъртта	 на	 блаже-
нопочившия	 Митрополит	 Ма-
карий	 в	 1935	 година,	 временно	
управлението	 на	 Неврокопската	
епархия	 биде	 възложено	 на	 Со-
фийският	 митрополит	 Стефан,	
който	 произведе	 и	 изборите	 за	
канонически	 Неврокопски	 мит-
рополит.
										Същата	година	при	едино-
душния	вот	на	клир	и	миряни	е	
бил	избран	за	Неврокопски	мит-
рополит	главния	секретар	на	Св.	
Синод	по	това	време	Стобийски-
ят	епископ	Борис.

										Кратка	биография:	Митрополит	Борис,	по	рождение	Вангел	
Симов,	е	роден	в	Македония-	в	село	Гявато,	Ресенско,	на	26	октом-
врий	1888	година.	Основното	си	образование	получава	в	родното	си	
село,	прогимназията	в	град	Одрин-	в	гимназията	„Д-р	Петър	Берон”	
–	през	1904	година.	След	това	завършва	с	отличен	успех	Цариград-
ската	духовна	семинария	в	1910	година.	Постриган	същата	година	в	
монашество	от	Неврокопския	митрополит	Иларион	в	историческа-
та	църква	 „Св.	Стефан”.	През	1911	 година	 заминава	 за	Черновиц,	
където	завършва	богословския	факултет	в	1914	година.	Завръща	се	
в	 България,	 става	 учител	 в	 Богословското	 свещеническо	 училище	
и	в	Пловдивската	духовна	семинария.	През	1915	година	отива	във	
Виена,	за	да	следва	философия	и	едновременно	с	това	получава	от	
Черновицкия	Университет	титлата	„доктор	по	богословие”.	В	1917	
година	бива	ръкоположен	 за	йеромонах	от	Пловдивския	митропо-
лит	Максим.	Заминава	за	предстоятел	на	българската	църква	в	Буда-
пеща-	Унгария,	където	служи	5	години	и	развива	голяма	просветна	
и	народополезна	дейност.	През	1922	година	бива	възведен	в	архи-
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	 Той	 призоваваше	 всички,	 чрез	 жива	 вяра	 и	 дейна	 братска	
обич	към	единение	и	сплотеност,	към	мир	и	братолюбие,	като	пред-
пазваше	христианите	от	всяка	вражда	и	ненавист,	раздори	и	озлобе-
ние.	Той	построи	сградата	на	митрополията	в	гр.	Благоевград,	коя-
то	днес,	заедно	с	разкошния	парк	около	нея,	е	най-красивия	кът	на	
града	и	с	това	си	изгради	вечен	веществен	паметник.	Издигна	храм	
паметник	св.	Иван	Рилски	в	село	Гара	Пирин,	величествен	храм	Св.	
Богородица	в	град	Разлог,	църковна	сграда	при	катедралния	храм	в	
гр.	Благоевград	-	с	параклис-салон,	канцеларии	и	помещения	за	ста-
роприют	и	сиропиталище.	През	негово	време	започна	строежът	на	
величествения	храм	Св.	ВМ.	Георги	в	град	Сандански	и	мн.	др.
	 Митрополит	Борис	беше	горещ	родолюбец	и	защитник	на	на-
ционални	правдини	и	живееше	с	високото,	с	дълбокото	убеждение	
за	високото	призвание	и	светлата	бъднина	на	българския	народ.
Ето	един	откъслек	от	едно	негово	пастирско	послание:
	 “Всички	ние	-	еднородни	и	едноверни	братя	-	произхождаме	
от	един	род,	образуваме	един	народ.	Родът	ни	е	честен,	народът	ни	
е	благочестив.	Родът	ни	е	отбран,	народът	ни	е	богозван.	Да	неотри-
чаме	своя	род,	да	обичаме	своя	народ!	Нашият	добър	и	мил	народ	е	
достоен	за	най-големи	жертви...	той	заслужава	да	му	служим	честно	
и	мъдро,	предано	и	себеотречено...”
	 “Всички	ние	обитаваме	една	родна	земя,	имаме	една	един-
ствена	родина.	Земята	ни	е	богата.	Родината	ни	е	прекрасна!	Да	оби-
чаме	с	цялото	си	същество	родната	земя!...	Бог	посели	нашия	народ	
в	едно	от	най-хубавите	места	на	земята,	даде	му	да	владее	благосло-
вени	предели.	Да	благодарим	на	Бога	за	тоя	велик	дар	и	тая	велика	
милост!”
	 На	Църквата	 митрополит	 Борис	 гледаше	 като	 на	 най-голя-
ма	 светиня,	 която	 усърдно	 залягаше	 да	 се	 запази	 в	 чистота	 и	 не-
порочност.	От	тук	произтичаше	и	неговата	строгост	към	себе	си	и	
другите	-	най-вече	към	клириците,	настойчиви	изискания	за	строго	
морален	и	въздържан	във	всяко	отношение	живот.
										Той	имаше	поетична	душа,	жадуваща	за	природни	красоти,	
в	 самотата	на	 които	 той	изживяваше	 своите	религиозни	възторги.	
На	тези	възторги	той	даде	израз	и	в	чудната	ПОХВАЛА-АКАТИСТ,	
който	написа	в	стихове	с	молитвено	преклонение,	по	случай	1000	

годишнината	на	св.	Иван	Рилски.	Този	акатист	ще	остане	и	като	не-
увяхващ	венец	на	покойния	светител.
										Митрополит	Борис	завърши	земното	си	поприще	на	8	ноем-
врий	1948	година,	на	ден	Димитровден,	като	стана	жертва	на	нечува-
но	в	живота	на	Църквата	ни	злодейско	покушение.	След	отслужване	
на	 св.	 Божествена	 литургия	 в	 с.	Коларово,	Петричко,	 след	приоб-
щение	със	Св.	Христови	Тайни,	и	след	възторжена	архипастирска	
поука	към	стеклите	се	в	Божия	храм	богомолци,	той	бе	убит	от	един	
недостоен	и	низвергнат	от	духовен	сан	свещеник!
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Неврокопска	епархия	изгуби	с	неговата	смърт	своя	любим	
архипастир	и	духовен	вожд,	многополезен	наставник,	усърден	бого-
молец	и	всеотдаен	труженик.
Дядо	Борис	завърши	живота	си	като	един	мъченик	за	вярата,	високо-
достоен	и	всепредан		йерарх,	станал	жертва	при	изпълнение	на	своя	
служебен	дълг	към	светата	Църква.

Източник:	Държавна	 агенция	 “Архиви”,	 Регионален	държавен	 ар-
хивгр.	Благоевград		-	ф.1514-1а.е.13

Автор:	Неизвестен
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Мъдри мисли от Неврокорския 
митрополит Борис

Великите	умове	наричат	християнството	най-великото	учение,	
най-чудното	явление,	най-възвишения	идеал.	Обаче,	това	не	е	същ-
ността	на	християнството.	Основата	на	християнството	е	богочо-
вешката	личност	на	Иисуса	Христа.	А	най-съвършеното	разкритие	

на	тази	богочовешка	личност	е	Кръстът	на	Голгота.
 

***
 

Една	велика	идея	умира	само	тогава,	когато	няма	кой	да	умре	за	
нея.	Правдата	побеждава	тогаз,	когато	има	кой	да	се	бори	за	нея,	–	
истината	тържествува	тогаз,	когато	има	кой	да	се	жертва	за	нея.

 
***
 

Бог	е	любов	–	и	любовта	е	най-съвършената	и	най-великата	сила,	
която	изхожда	от	Бога	и	прониква	човека.	Тя	върши	чудеса.	Без	нея	
нищо	не	сме,	каквито	и	други	качества	и	да	имаме.	Най-издигнат	и	
най-съвършен	е	оня	човек,	който	е	проникнат	от	най-голяма	степен	

от	Божествената	любов.	Той	стои	най-близо	до	Бога.
 

***
 

Вярата	е	тайнствената	спасителна	връзка,	която	ни	свързва	с	пър-
воизточника	на	живота	–	Бога	и	с	всичко	добро	в	тоя	свят.	Без	нея	
не	е	възможен	никакъв	истински	духовен	живот.	Вярата,	ведно	с	
любовта,	е	най-съвършеният	дар	и	най-великата	сила	на	човешкия	

дух.
 

***
 

Атеизмът	е	демонично	явление,	а	материализмът	–	проява	на	жи-
вотинщината	в	човека.	И	единият,	и	другият,	доведени	до	последна	
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консеквентност,	означават	край	на	всяка	човечност	и	всяка	култура.	
Атеизмът	отрича	Бога	и	всичко	божествено	в	живота	и	човека,	а	

материализмът	отрича	човека	и	всичко	възвишено	в	него.	Атеизмът	
означава	победа	и	тържество	на	демоничното	начало,	а	материа-
лизмът	–	победа	и	тържество	на	животинското	начало	в	човека	и	
живота.	Атеизмът	иска	да	демонизира	човека,	а	материализмът	се	
стреми	да	го	превърне	в	животно.	И	единият,	и	другият,	които	имат	
еднаква	същина,	преследват	една	и	съща	крайна	цел:	разрушението	
на	човешкия	образ	в	човека,	унищожението	на	човека	в	човека!

 
***
 

Мършавият	ум	на	недъгавите	поколения	може	да	допусне	най-мно-
го	отвлечените,	мъртвите,	сухите	като	скелет	понятия	за	добро,	за	
истина,	за	правда,	за	добродетел	и	пр.	Но	той	не	иска	да	признае	
живота,	въплътената	божествена	истина,	която	прониква	и	крепи	

живота,	която	пресъздава	и	спасява	човека.
 

***
 

Не	е	ли	мъчение	да	бъдеш	истинен	между	лъжци,	честен	между	
безчестни,	свестен	между	безсвестни,	смирен	между	надменни,	
щедър	между	алчни,	кротък	между	жестоки,	добър	между	зли?	Не	
и	ли	мъченичество	да	проповядваш	истината	тогава,	когато	госпо-
дарува	лъжата	–	да	крепиш	добродетелта	тогава,	когато	се	шири	
порокът,	–	да	защитаваш	правдата	тогаз,	когато	вилнее	безправди-
ето?	Но,	истинското	мъченичество	почва	тогава,	когато	се	отречем	
от	себе	си	напълно	и	се	обречем	изцяло	на	истината,	правдата,	до-
брото,	любовта	и	се	пожертваме	за	тях,	–	когато	нашият	живот	бъде	
непрекъснато	служение	на	тези	светли	сили	и	непрестанна	жертва	
за	тях,	–	когато	ние	им	послужим	и	с	живота,	и	със	смъртта	си.

 
***
 

Трябва	да	се	свият	всички	знамена	на	раздор	и	разединение,	на	
ненавист	и	озлобление,	на	вражда	и	разрушение,	–	трябва	всички	

племена	и	народи,	всички	слоеве	и	съсловия,	всички	дружби	и	
сдружения	да	свият	и	захвърлят	своите	знамена	и	да	се	обединят	
под	едно	единствено	знаме:	знамето	на	Кръста!	Защото	няма	друга	
сила,	чрез	която	бихме	могли	да	победим	злото,	освен	силата	на	

Кръста.
 

***
 

Най-големите	врагове	на	нашия	народ,	негови	собствени	рожби,	
посегнаха	на	най-ценното	съкровище	и	най-великата	сила,	която	
той	имаше:	посегнаха	на	неговата	вяра	–	оная	божествена	творче-
ска	сила,	която	издига	човека	и	човешкия	дух	до	Бога	и	го	прави	

твърд	и	непобедим,	богоподобен	и	възвишен.
 

***
 

Явиха	се	у	нас	хора,	които	започнаха	да	считат	доброто	за	зло	и	
злото	за	добро,	истината	за	лъжа	и	лъжата	за	истина,	правдата	за	
безправие	и	безправието	за	правда,	добродетелта	за	порок	и	поро-
ка	за	добродетел,	честта	за	безчестие	и	безчестието	за	чест!	Това	е	
най-голямото	падение,	до	което	може	да	стигне	човекът,	падение,	

при	което	в	него	не	остава	почти	нищо	човешко.
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Свидетелства на митрополит Борис 
Неврокопски за положението 
на Неврокопска епархия след 

политическите промени от 1944 г.

	 След	събитията	от	Деве-
ти	септември	1944	г.,	когато	на-
силствено	е	завзета	държавната	
и	местна	власт	в	България	с	по-
мощта	на	въоръжени	сили	и	се	
осъществява	 преврат	 с	 частич-
на	окупация	на	територията	на	
страната	от	части	на	Червената	
армия,	в	цялата	страна	започват	
репресии	 срещу	интелигенция,	
общественици	 и	 най-вече	 ду-
ховници.	
	 По-осезателно	обаче	ре-
пресиите	 срещу	 духовенството	
се	засилват	след	1945-46	г.,	ко-
гато	 десетки	 православни	 ено-
рийски	свещеници	и	монаси	са	
осъдени	от	Народния	 съд,	 без-
следно	изчезнали	са	или	пък	са	
осъдени	задочно	–	убити,	мъче-
ни	и	заровени	в	общи	гробове.	
Положението	 в	 Неврокопска	
епархия,	 която	 по	 това	 време	
духовно	 се	 управлява	 от	 Нев-
рокопския	 митрополит	 Борис,	
става	тежко.	За	положението	на	
Неврокопска	епархия	след	про-
мените	от	1944	г.	разбираме	от	
писмо	на	самия	митрополит	Бо-
рис,	 изпратено	 до	 Българския	

екзарх	Стефан.
	 В	 писмото	 си	 от	 3	 юни	
1947	г.	митрополит	Борис	дава	
обстоен	преглед	на	историята	и	
съвременното	положение	на	Не-
врокопска	епархия.	„Неврокоп-
ска	епархия,	която	между	годи-
ните	1941	и	1944	бе	значително	
уголемена,	след	септември	1944	
година	 остана	пак	най-малката	
епархия,	с	най-малко	и	най-бе-
дно	 население	 в	 сравнение	 с	
другите	 епархии,	и	 с	най-голя-
ма	разпокъснатост	на	енориите	
поради	 планинския	 характер	
на	 областта.	 При	 тия	 крайно	
неблагоприятни	 условия	 упра-
влението	 и	 наглеждането	 на	
Неврокопската	 епархия,	 особе-
но	 от	 отдалечения	 и	 откъснат	
град	Неврокоп,	е	много	трудно,	
и	понякога	то	става	съвсем	не-
възможно“*,	казва	в	писмото	си	
митрополит	Борис.	
	 Според	 сведенията,	 да-
дени	 от	 митрополит	 Борис,	 	 в	
населението	 на	 Неврокопска	
епархия	към	онзи	момент	са	214	
044	православни	християни.	По	
същото	това	време	в	Неврокоп-

ска	 епархия	 функционират	 ня-
колко	фонда	за	финансиране	на	
семинаристи	и	студенти	по	бо-
гословие,	защото,	както	сам	из-
тъква	митрополит	Борис:	„Още	

от	встъпването	ни	на	Неврокоп-
ската	катедра	най-голяма	грижа	
ни	 е	 създавал	 свещеническият	
кадър.	 Повечето	 от	 заварените	
свещеници	се	оказаха	с	прогим-
назиално	 образование	 и	 почти	
нито	един	с	висше	богословско	
образование…	 За	 преодолява-
нето	на	този	недъг	в	епархията	

ни	полагали	сме	и	продължава-
ме	да	полагаме	всички	усилия	и	
да	 правим	 всякакви	жертви,	 за	
да	 се	 подготвят	 просветени	 и	
достойни	 кандидати	 за	 свеще-

ници“,	 казва	 още	 в	 същото	 си	
писмо	 до	 екзарха	 митрополит	
Борис.	
	 И	 ако	цифрите	показват	
увеличаване	 на	 свещенството,	
инициативите	 	 на	Неврокопска	
митрополия	до	1944	г.	започват	
да	дават	осезателен	напредък	в	
духовно	и	административно	от-
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ношение,	то	след	настъпването	
на	 Деветосептемврийския	 пре-
врат	нещата	в	епархията	започ-
ват	да	стават	все	по-лоши,	като	
към	 края	 на	 1948	 г.,	 властите	
започват	 открити	 заплахи	 за	
саморазправа	дори	с	Неврокоп-
ския	 митрополит	 Борис,	 който	
бива	убит	през	ноември	1948	г.	
„И	 в	 Неврокопска	 епархия	 по-
страдаха	невинно	и	станаха	не-
винна	 жертва	 достойни	 и	 пре-
дани	служители	на	Църквата	и	
народа.	 Без	 никаква	 вина,	 без	
разследване,	 без	 проверка,	 без	
съд	биде	грабнат	през	октомври	
1944	 г.	 насилствено	 отличният	
архиепейски	 наместник	 и	 ено-
рийски	 свещеник	 в	 гр.	 Разлог	
–	свещеник	Петър	Дивизиев,	и	
погубен	 жестоко	 на	 незнайно	
място.
	 Властта	 издала	 на	 не-
говата	 злочеста	 презвитера	
смъртен	 акт	 и	 по	 този	начин	 е	
признала	 неговата	 насилствена	
смърт“.*
В	 документа	 митрополит	 Бо-
рис	 дава	 и	 подробен	 списък	 с	
имената	 на	 осъдени	 свещени-
ци	веднага	след	Деветосепрем-
врийския	преврат.	Така	той	спо-
деля	 за	 отведени	 на	 Народен	
съд	свещеници	от	гр.	Неврокоп,	
с.	Лъки,	с.	Годлево,	с.	Лешко,	с.	

Белица,	 гр.	 Гордна-Джумая,	 с.	
Горна	–	Рибница,	с.	Добрилаки	
и	 др.	Някои	 от	 свещенослужи-
телите	 са	 осъдени	 на	 доживо-
тен	 затвор,	 като	 свещеник	 Пе-
тър	 Мехаджиев.	 Митрополит	
Борис	 свидетелства	 дори	 и	 за	
присъда	 без	 съд	 направена	 от	
правителствените	 власти,	 като	
говори	за	съдбата	на	отец	Петър	
Павлов	 от	 гр.	Неврокоп,	 който	
бил	задържан	и	веднага	пратен	
в	затвор,	защото	продавал	жито	
на	по-високи	цени.	
	 „След	 предварителни	 и	
мъчителни	 арести	 бидоха	 из-
пратени	 по	 няколко	 месеца	 в	
концетрационни	лагери	следни-
те	 свещеници:	 свещ.	Георги	К.	
Кордев	и	свещ.	Васил	Думарев	
от	гр.	Неврокоп,	свещ.	Михаил	
Тодоров	и	свещ.	Мирон	Храков	
от	гр.	Горна-Джумая,	свещ.	Бо-
рис	Ив.	Стамболийски	от	с.	Па-
деж,	 Горно-Джумайско,	 свещ.	
Георги	 Кюрчиев	 от	 с.	 Баня,	
Разложко.	 Почти	 всички	 тези	
свещеници	 са	 били	 измъчвани	
и	 унижавани	 повече	 отколко-
то	 другите	 задържани	 светски	
лица	в	концетрационните	лаге-
ри.	Почти	всички	свещеници	в	
епархията	са	понесли	и	понасят	
оскърбления,	 унижения	 и	 за-
плахи	 от	 отговорни	 и	 неотго-

ворни	фактори“.
	 Неврокопският	 митро-
полит	Борис	обаче	свидетелства	
и	 за	 друг	 един	 определено	 ин-
тересен	 фактор,	 по	 отношение	
на	 това	 как	 държавната	 власт	
избира,	 кои	 свещенослужите-
ли	 да	 осъди,	 порицае	 или	 пък	
заплаши.	По	думите	на	митро-
полит	Борис	„на	най-голям	гнет	
и	най-тежки	 заплахи	са	подло-
жени	най-добрите	свещенослу-
жители	 на	 Църквата	 и	 народа	
ни,	 които	 имат	 ценни	 качества	
и	се	опитват	да	проявят	полез-
на	църковно-народна	дейност“,	
казва	той	в	писмото	си	до	екзарх	
Стефан.	 Според	 свидетелство-
то	 на	 митрополит	 Борис	 сре-
щу	 добрите	 духовници	 от	 Не-
врокопска	 епархия	 държавната	
власт	 устройва	 клеветнически	
кампании,	отправят	се	закани	и	
заплахи.	 „С	 такива	 похвати	 се	
тормозят	 непрестанно	 свеще-
ниците,	 а	най-много	протосин-
гелът	 и	 митрополитът.	 Против	
тях	 двамата	 злоумишлено	 се	
създава	 враждебно	 настроение	
и	престъпна	подготовка	за	още	
по-лоши	 действия„*.	 Каква	 е	
тази	 престъпна	 подготовка	 ще	
видим	 само	 година	 по-късно	
(след	написването	на	това	пис-
мо),	когато	митрополит	Борис	е	

убит	от	низвергнатия	свещеник	
Илия	 Стаменов,	 който	 уж	 под	
предлог	за	лична	саморазправа	
застрелва	 митрополита	 и	 впо-
следствие	 е	 и	 осъден	на	 седем	
години	 затвор,	 от	 които	 изле-
жава	три	 години	 	и	 то	при	лек	
режим.	
	 Митрополит	 Борис	 сви-
детелства	 и	 за	 още	 един	 ужа-
сен	факт	–	насилствено	властта	
влиза	 в	 сградата	 на	 Неврокоп-
ска	митрополия	в	гр.	Неврокоп,	
в	митрополитския	дом	в	Горна	
Джумая	и	митрополитския	дом	
в	гр.	Св.	Врач.	Владиката	пише	
в	 документа,	 че	 неколкократно	
са	се	опитвали	да	му	препишат	
политическа	активност	и	борба	
срещу	едната	власт	и	подкрепа	
за	другата.	Нещо,	което	митро-
полит	 Борис	 собственоръчно	
опровергава.	„Ако	това	става	от-
крито,	какви	ли	могат	да	бъдат	
показанията,	които	се	изтръгват	
на	 тъмно	 чрез	 невъобразими	и	
непоносими	изтезания?	Колци-
на	 злочести	 люде,	 сломени	 и	
полумъртви	 са	 се	 съгласявали	
на	край	да	дадат	неверни	и	ги-
белни	показания	дори	и	против	
себе	 си,	 само	 и	 само	 да	 спрат	
жестоките	 мъчения	 над	 тях.	
Колко	по-леко	биха	се	съгласи-
ли	такива	измъчени	люде	да	да-

Светодавец брой 11/2020 Светодавец брой 11/2020                Църковна памет                 Църковна памет

26 27



дат	 неверни	 показания	 против	
други	невинни	човеци!“*.
	 За	 разчистване	 на	 смет-
ки	и	чистки	говори	директно	и	
наплъно	откровено	митрополит	
Борис.	Ето	какво	сам	пише	той	
в	писмото	си	до	екзарх	Стефан:	
„Смут	 и	 негодувание	 създава	
всред	 християните	 печалния	
факт,	 че	 често	 идвали	 на	 бо-
гослужението	 в	 храма	 нароч-
ни	 лица	 и	 записвали	 какво	 се	
е	говорило	в	проповедта.	И	те,	
и	 дори	 отговорни	 фактори	 без	
стеснение	заявявали,	че	всичко	
се	е	следило	и	записвало	какво-
то	 се	 говори	 в	 храма,	 особено	
от	Митрополита	и	Протосинге-
ла,	и	заканително	се	повтаряло,	
че	за	всичко	се	държи	сметка	и	
че	щяло	да	дойде	време	за	раз-
чистване	и	чистки„.

	 До	 толкова	 властта	 и	
доносниците	са	 злонамерени	и	
безкруполни,	 че	 присъствали	
дори	по	време	на	отслужването	
на	св.	литургия	в	олтара,	 за	да	
следят	действията	на	митропо-
лит	 Борис.	 За	 последното	 сам	
свидетелства	 пак	 той.	 „Нався-
къде	се	забелязват	злонамерени	
съгледвачи,	подслушвачи	и	до-
носчици“,	 казва	 той.	 Ситуаци-
ята	 в	 епархията	 се	 затруднява	
още	повече,	когато	местната	ко-
мунистическа	нова	власт	започ-
ва	 да	приканва	 свещенослужи-
телите	да	се	отказват	от	своето	
звание,	„като	им	били	обещава-
ни	 други	 по-големи	 служби	 и	
по-големи	облаги	във	всичко“*.	
Не	само	срещу	свещенослужи-
телите	 обаче	 се	 оказват	 опити	
за	пречупване	и	сплашване.	Над	

миряните	от	епархията,	властта	
се	опитва	да	оказва	натиск	и	да	
им	пречи	да	посещават	редовно	
богослуженията.	 „Насилие	 и	
гнет	 се	 упражнява	и	над	 хрис-
тияните	 в	 техния	 църковно-ре-
лигиозен	живот.	Следи	 се	 и	 се	
държи	сметка	кой	ходи	на	църк-
ва,	 кой	 се	 причастява,	 кой	 се	
венчава,	 кой	 кръщава	 новоро-
дените	си	деца,	кой	ходи	на	по-
клонение	в	манастир	и	пр.	Към	
такива	 християни	 се	 отправят	
недвусмислени	 закани„,	 казва	
митрополит	Борис,	като	споде-
ля	в	писмото	си,	че	съзнателно	
властта	 пречи	 на	 младоженци	
да	 се	 венчават	 и	 да	 получават	
църковно	 благословение,	 както	
и	това,	че	в	по-малките	населе-
ни	места,	където	всичко	зависи	
от	местната	власт,	на	правосла-
винте	християни	се	оказва	осо-
бено	голям	гнет.	
	 Храмовете	и	прицърков-
ните	сгради	също	не	са	пощаде-
ни	от	омразата	на	новата	власт	
към	 Българската	 православна	
църква.	 Така	 през	 1946	 г.	 в	 с.	
Хърсово	(от	където	впрочем	е	и	
убиецът	на	митрополит	Борис),	
по	 време	 на	 Опело	 Христово	
на	 Велики	 петък,	 младежи	 и	
студенти	 започват	 да	 буйстват	
и	 богохулстват,	 като	 затворили	

вратата	на	храма,	за	да	не	може	
Христовата	плащеница	да	бъде	
изнесена	за	традиционното	ли-
тийно	шествие.	 „След	 това	 за-
почнали	 да	 замерят	 с	 камъни	
клисаря	 на	 камбанарията,	 за	
да	 спре	биенето	на	църковната	
камбана“,	 пише	 още	 митропо-
лит	Борис.	
	 Държавната	 власт	 от-
крито	заплашва	свещенослужи-
телите	и	православните	христи-
яни	в	Неврокопска	епархия,	че	
ще	превърне	храмовете	в	кино-
театри	и	ще	прожектира	филми.	
Две	години	по-рано	–	през	1944	
г.	 в	 сградата	 на	 Неврокопска	
св.	митрополия	в	 гр.	Неврокоп	
нахлува	 цяла	 рота	 въоръжени	
партизани,	които	изхвърлят	ця-
лата	покъщнина	и	 архивите	на	
митрополията	 и	 „превърнаха	
митрополията	в	казарма“,	доба-
вя	митрополит	Борис.	За	някол-
ко	 месеца	 административната	
сграда	на	митрополията	се	пре-
връща	 в	 място,	 където	 живеят	
войници,	 като	 на	 втория	 етаж	
на	 митрополията	 някои	 дори	
живеели	 със	 семействата	 си.	
Местната	 власт	 дори	 настоява	
пред	митрополит	Борис	да	отс-
тъпи	 сградата	 на	 митрополия-
та,	 която	 да	 бъде	 превърната	 в	
детска	градина.	Отправени	са	и	
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десетки	заплахи	към	него	и	све-
щенослужителите,	както	и	слу-
жителите	 при	 митрополията.	
Опит	 за	 грабеж	 е	 направен	 на	
митрополитския	 дом	 в	 гр.	 Св.	
Врач,	днешен	Сандански,	както	
и	на	митрополитския	дом	в	гр.	
Горна	 Джумая,	 днешен	 Благо-
евград.	
	 Големи	 проблеми	 ид-
ват	и	не	само	за	чисто	админи-
стративната	 и	 богосолужебна	
дейност	 на	 Неврокопска	 мит-
рополия	 след	 политическите	
промени,	но	и	за	вероучителна-
та	и	мисионерска	дейност	сред	
младежите	и	децата.	Щом	бива	
избран	 за	 митрополит	 на	 Нев-
рокопска	 епархия	 митрополит	
Борис	веднага	се	заема	с	това	да	
подсигури	 добрата	 подготовка,	
както	 на	 свещенослужителите	
така	 и	 създаването	 на	 прицър-
ковни	неделни	училища	и	кръ-
жоци.	Месец	след	като	бива	въ-
дворен	 в	 Неврокопска	 епархия	
митрополит	Борис	изпраща	ок-
ръжно	 послание	 до	 учителите	
в	Неврокопска	епархия.	В	него	
той	се	обръща	със	сърдечна	лю-
бов	към	учителите	в	епархията.	
Отправя	молба	 към	 учителите,	
като	казва:	„Отправям			в	името	
на	 общонародното	 добро	 		 сър-
дечен	 зов	 и	 настойчива	 молба	

към	 всички	 учители	 в	 югоза-
падните	покрайнини	на	нашето	
единно	 отечество	 (Неврокоп-
ска	епархия):	Да	образуват	във	
всички	 училища	 православни	
християнски	 дружества	 и	 да	
се	 грижат	 усърдно	 за	 тяхното	
преуспяване.	Да	взимат	участие	
в	 православните	 християнски	
братства.	Да	образуват	църков-
ни	 училищни	хорове.	Да	 дават			
където	 им	 е	 възможно	 		 своето	
ценно	 съдействие	 на	 нашата	
родна	Църква	и	на	нашите	све-
щеници,	 за	 да	 могат	 те	 да	 из-
пълнят	 по-добре	 своята	 мисия	
сред	нашия	народ„*.
	 От	това	окръжно	посла-
ние	се	разбира,	 че	митрополит	
Борис	не	е	искал	да	действа	са-
мостоятелно	 в	 проповядването	
на	словото	Божие,	а	е	искал	да	
прибави	 в	 работата	 си	 всички	
възможни	 начини	 за	 възпита-
нието	на	младото	поколение,	 а	
именно	двата	най-големи	и	ос-
новни	фактора	 	-	семейството	и	
училището.	Митрополит	Борис	
за	 кратко	 време	 прави	 така,	 че	
църковният	 живот	 в	 югозапад-
ната	българска	епархия	да	про-
цъфти*.
	 Веднага	 след	 полити-
ческите	 промени	 от	 1944	 г.	
настъпват	 тежки	 времена	 за	

вероучитената	 дейност	 на	 Не-
врокопска	 митрополия.	 „Скоро	
след	 9	 септември,	 когато	 още	
съществуваше	 ред	 и	 закон	 за	
вероучение,	 молитва	 и	 други	
религиозни	прояви	в	училище-
то,	 нарочни	 пратеници	 на	Ми-
нистерството	 на	 Просветата	
дойдоха	и	в	пределите	на	Нев-
рокопска	епархия	и	наредиха	на	
училищните	 директори	 и	 учи-
тели	занапред	да	не	се	отслужва	
никакъв	молебен	в	началото	на	
учебната	 година,	 да	 не	 се	 чете	
никаква	молитва	в	началото	и	в	
края	на	учебните	занятия,	да	не	

се	 преподава	 никакво	 вероу-
чение	на	учениците	и	да	не	се	
оставят	 никакви	 свещени	 об-
рази	/икони/	в	училищата.	За-
почна	 едно	истинско	 гонение	
против	всичко	верско	и	свято	
и	 против	 всички	 вярващи	 /
учители	 и	 ученици/	 в	 учили-
щата„*.	
	 Митрополит	Борис	на-
стоява	пред	местната	власт	да	
оставят	поне	като	факултатив-
на	 форма	 на	 обучение	 пред-
мета	Вероучение.	 Властта	 не	
само	 че	 не	 се	 вслушва	 в	 ду-
мите	на	митрополита,	но	дори	
забранява	 на	 свещенослужи-
телите	да	държат	каквито	и	да	
било	беседи	и	разговори	за	вя-
рата	с	деца	и	ученици.	Невро-

копска	митрополия	прави	опит	
да	 започне	 свои	 вероучителни	
курсове	 и	 да	 създаде	 неделни	
училища,	 но	 и	 тогава	 властта	
продължава	 да	 възпрепятства	
усилията	 на	 митрополията	 да	
води	 своята	 мисия.	 „Започна	
едно	 безогледно	 преследва-
не	 на	 вероучителната	 дейност	
всред	 децата	 и	 вън	 от	 учили-
щата	–	дори	и	тогава,	когато	са	
извършва	и	в	малкото	църковни	
помещения,	 които	 се	 намират	
само	 тук-таме	 по	 някои	 градо-
ве“*.
	 Властимащите	 са	 про-
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тив	 	 инициативите	 на	 Невро-
копска	 епархия.	 Отправят	 се	
открити	 заплахи	 за	 живота	 на	
свещенослужителите	 –	 вероу-
чители,	 както	 сам	 ги	 определя	
митрополит	 Борис.	 „Закани	 за	
посегателство	върху	живота	 са	
били	 отправяни	 не	 само	 към	
свещеници,	но	и	към	по-високо-
поставени	духовни	лица	в	епар-
хията,	 заради	 тяхната	 усърдна	
пастирска	 и	 вероучителна	 дей-
ност“,	пише	митрополит	Борис.	
Атеизмът	 дотоколкова	 влиза	 в	
българското	 училище,	 че	 сам	
митрополитът	 свидетелства	 за	
това	как	учители	късат	кръстче-
тата	от	вратовете	на	своите	учи-
ници,	 както	 и	 иконките,	 които	
те	носят.	Преследвани	обаче	са	
не	само	учениците	от	светските	
училища,	но	и	още	повече	мла-
дежите,	които	желаят	да	постъ-
пят	като	възпитаници	на	духов-
ните	семинарии	и	институти	на	
Българската	православна	църк-
ва.	
	 „Преследва	 се	 не	 само	
живото	 Божие	 слово,	 но	 се	
спъва	 и	 разпространението	 на	
религиозно-нравствената	 кни-
жнина.	 Заплахи	 се	 отправят	 и	
към	ония	църковни	служители,	
които	се	опитват	да	разпростра-
няват	 такава	 книжнина,	 и	 към	

ония	християни,	които	искат	да	
я	имат	и	да	я	четат.	А	пълна	сво-
бода	 и	 неограничена	 подкрепа	
се	 дава	 на	 друга	 книжнина,	 на	
други	писания	и	на	друг	род	бе-
седи,	които	са	гибелна	опасност	
за	 истинската	 възвишена	 вяра	
и	 за	 съвършената	 християнска	
нравственост!“,	 казва	 в	 писмо-
то	си	до	екзарх	Стефан	митро-
полит	Борис.
	 Старанието	 за	 проповед	
и	 желанието	 на	 митрополит	
Борис	да	запази	и	малкото	съг-
радено	 през	 трудните	 години	
е	повече	от	подвиг.	Подвиг	е	и	
неимоверното	му	усилие	да	по-
мага	 на	 семействата	 на	 репре-
сираните	 от	 властта	 свещено-
служители	 -	 към	 края	 на	 1944	
г.	десетки	свещеници	са	изпра-
тени	в	лагер,	други	-	в	затвор,	а	
трети	са	убити	без	съд,	без	при-
съда.	 Митрополит	 Борис	 не-
колкократно	моли	Св.	Синод	да	
му	помогне	със	средства,	които	
фондовете	на	Неврокопска	мит-
рополия	 не	 могат	 да	 покрият.	
Осигурява	 помощи	 за	 вдовици	
и	 многодетни	 майки,	 както	 и	
стипендии	за	обучението	на	де-
цата	им.	
	 Само	за	по-малко	от	че-
тири	години	жертва	на	тотали-
тарния	 режим	 става	 и	 самият	

митрополит	Борис.	И	ако	трябва	
да	 обърнем	 внимание	 на	 изпо-
ведническата	му	и	мъченическа	
кончина,	нека	си	припомним	за	
свещеник	 Петър	 Павлов,	 пра-
тен	 без	 съд	 в	 затвора,	 защото	
продавал	 	 жито	 на	 по-висока	
цена,	или	пък	за	свещеник	Пе-
тър	 Мехаджиев,	 изпратен	 на	
доживотен	затвор.	Защо	за	тях?	
Защото	убиецът	на	митрополит	
Борис	 получава	 присъда	 от	 7	
години	затвор,	от	които	излежа-
ва	 3	 на	 лек	 режим.	И	 ако	 това	
не	 е	 доказателство,	 че	 именно	
властта	е	спомогнала	за	ликви-
дирането	на	митрополит	Борис,	
няма	какво	друго	да	ни	посочи	
и	да	подкрепи	истината.

Автор:	Ангел	Карадаков

*Изложение	 за	 състоянието	
на	Неврокопска	 епархия	 към	1	
юни	1947	 г.,	Неврокопска	мит-
рополия	№960,	ДА	№	1225

*Пак	там.	л.	8

*Пак	там.	л.	9

*Пак	там.	л.	10

*Пак	там.	л.	11

*	Път	към	Голгота.	Живот			раз-
пятие	пред	Божия	олтар,	с.	11.

*Окръжно	№	2651/2.	X.	1935	г.

*Изложение	 за	 състоянието	
на	Неврокопска	 епархия	 към	1	
юни	1947	 г.,	Неврокопска	мит-
рополия	№960,	ДА	№	1225,	 л.	
13

*Пак	там.
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Застъпничеството на владика Борис

	 Беше	в	разгара	на	лятото.	Родният	южен	град	се	изпълни	с	
отпускари	от	страната	и	чужбина.	Децата	му,	запратени	по	различни	
краища	на	света,	се	връщаха,	и	те	като	лястовичките	-	всяко	лято.	
Посъбираха	любов	от	родния	дом,	полекуваха	си	душите	и	телата	
и	пак	отлитаха	 -	до	следващото	лято.	Най-хубаво	беше	когато	ро-
дителите	ги	посрещаха,	с	нетърпение	да	видят	внуците,	уморените	
им	очи	и	ново-появилите	се	бръчки,	по	все	още	младежките	лица.	
Летните	вечери	бяха	дълги	и	щедро	даряваха	топли	спомени	за	цяла	
година.	Събираха	се	роднини,	кумове,	верни	приятели	да	се	видят,	
да	си	поприказват,	да	се	пооплачат	и	похвалят	от	нещата	в	живота.
	 В	северната	част	на	града,	близо	до	възрожденския	квартал	
и	старата	църква,	се	намираше	една	„особена“	аптека.	Особена,	за-
щото	освен	съвременните	лекарства	и	козметика,	по	стари	рецепти,	
семейство	аптекари	приготвяха	капки,	кремове	и	мазила.	От	години	

сърцето	на	аптеката	–	възрастната	вече	аптекарка,	обучаваше	децата	
и	внуците	на	 занаята	и	помагаше	на	много	хора.	Тя	беше	дребна,	
слаба	жена,	със	светли	коси	и	чисти,	дълбоки	и	мъдри,	сиви	очи.	Из-
слушваше	с	търпение	всеки	дошъл	в	аптеката	и	намираше	не	само	
лек,	но	и	 съвет	или	мъдра	дума.	 	Вярваща	беше	 тази	жена,	 често	
съветваше	болящите	да	приемат	болестта,	като	изпитание,	да	молят	
Бог	за	изцерение	и	да	се	уповават	на	Неговата	милост.	
	 С	годините	младите	поеха	работата	в	аптеката,	тя	идваше	все	
по-рядко,	но	пък	зачестяваше	престоя	си	в	храма	и	усилваше	молит-
вите	си.	Децата	й	бяха	добре:	работеха,	имаха	своя	челяд,	възпитани	
и	отговорни.	Лятото	посрещаха	гостите	от	чужбина,	братовчеди	и	
приятели	и	много	им	се	радваха.	Не	пропускаха	да	им	гостуват	те-
хни	племенници	–	деца	на	брата	на	мъжа	и.	Семейството	беше	при-
ятно,	кротки	и	интелигентни	хора,	които	все	още	продължаваха	да	
идват	самички,	без	дечица.
	 Един	ден,	възрастната	жена	издебна	сгоден	случай	да	си	по-
говори	с	двамината.	Подхвана	разговора	отдалече,	за	нещата	от	жи-
вота,	за	нейните	болежки,	за	това	как	я	радват	внуците	и	как	са	се	
научили	в	аптеката	да	приготвят	лекове.

	 -	Еех,	утеха	в	старините	са	децата.	Не	трябва	само	за	работа	
и	пари	да	живеете,	добре	е	за	дечица	да	помислите.	За	всичко	трябва	
да	се	борите	и	за	тях	също.

	 Племенниците	се	спогледаха,	приседнаха	до	нея	на	диванче-
то	и	споделиха,	че	и	те	искат	наследници,	но	Бог	не	дава.	Отишли	на	
специалисти	няколко	пъти,	уж	нищо	им	нямало	и	на	двамата,	но	и	
дете	не	им	се	раждало.	Замисли	се	старата	аптекарка	няколко	мину-
ти	и	погледна	жената	в	очите.

	 -	Утре	 сутрин	ще	 ви	 водя	 на	 едно	място	 –	 свято.	Тук	 е	 на	
близко,	в	двора	на	църквата.	Там	се	намира	гроба	на	един	свят	чо-
век	-	дядо	Борис,	така	му	викаме	ние	старите	граждани.	Свят	човек	
е	той!	Бях	малка,	когато	го	убиха	онези	безверници…	Живееше	във	
Владишкия	дом,	беше	нашият	Владика,	истински	пастир.	А	децата,	
как	го	обичахме,	като	го	видехме	тичахме	да	му	целунем	ръка,	пък	
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той	бръкваше	във	джоба	на	расото	си	и	все	изваждаше	по	нещичко	–	
бонбонче,	орехче.	Мама	и	тате,	често	говореха	за	него,	за	добрината	
му,	 за	 службите	 в	 храма.	Та,	 убиха	 го,	 заради	 вярата!	 Защото	 той	
изобличаваше	безверниците	и	не	им	се	боеше	и	право	в	очите	им	ду-
маше…	Спомням	си,	когато	го	погребаха,	що	народ	се	извървя	през	
църквата.	Знаейки	делата	му,	погребаха	го	не	в	земята	като	другите,	
а	 в	мраморен	саркофаг.	Не	съм	спирала	да	ходя	при	него	от	дете.	
Когато	ми	беше	тежко,	с	децата,	с	работата	през	годините	все	при	
него	ходех,	рано	сутрин	или	късно	вечер,	понякога	само	до	оградата	
на	църквата.	Постоя,	помоля	се	от	сърце	и	ми	олекне	мъката.	Много	
хора	съм	изпратила	при	него	да	се	молят…	Утре	ще	заведа	и	вас.
	 На	 сутринта	 отидоха	 в	 старинния	 храм.	 Богослужението	
беше	завършило	и	богомолците	се	разотиваха	по	домовете	си.	Запа-
лиха	свещички,	поседяха	в	храма,	след	което	отидоха	до	каменния	
саркофаг.	„Неврокопски	митрополит	Борис“	–	зачете	буквите	млада-
та	жена.		„Свят	човек“	припомни	си	лелините	думи	и	от	цялото	си	
сърце	се	помоли,	да	и	бъде	застъпник	пред	Бога,	за	утеха	-	за	рожба.	
Някакъв	вътрешен	глас	и	подсказваше,	че	той	наистина	може	да	и	
помогне.	С	такава	увереност	снощи	и	говореше	старата	аптекарка,	
сякаш	не	може	да	не	стане	чудо.	Цяла	нощ	мисли	за	думите	й	и	с	
нетърпение	очакваше	този	момент,	когато	ще	застане	пред	гроба	на	
владиката	и	ще	го	помоли	за	помощ.	
	 Скоро	гостите	отлетяха	със	самолетите	по	чуждите	страни,	в	
града	дойдоха	студентите	и	започна	новата	учебна	и	работна	година.	
Всичко	беше	по	старо	му	–	грипните	настинки,	стреса	и	напреже-
нието	и	в	„особената“	аптека	работата	не	стихваше.	След	един	дълъг	
януарски	ден,	аптекарката	се	прибра	уморена	от	работа,	в	помощ	на	
младите,	 и	 тъкмо	приготвяше	 топъл	билков	чай	когато	 телефонът	
иззвъня.	Бяха	племениците.	Поговориха	с	мъжа	й	надълго	и	широко,	
след	което	той	и	подаде	телефона	с	думите:	

	 -	Искат	да	чуят	и	теб.

	 Взе	телефона,	поздрави	ги	и	чу	мек	женски	глас:

	 -	Лельо,	помниш	ли	онзи	човек,	при	който	ни	заведе	-	вла-
диката.	Ти	каза,	че	е	свят,	права	си	била.	Знаеш	ли,	аз	от	сърце	го	
помолих,	да	 се	 застъпи	 за	мен	пред	Бог,	да	 го	помоли	да	ми	даде	
детенце.		
	 Стана	чудо	лельо,	бременна	съм.	Много	ти	благодаря,	че	ми	
разказа	за	него,	че	ме	заведе	там.	И	на	други	да	казваш,	да	им	пома-
гаш…
	 Старата	аптекарка	затвори	телефона	с	трепереща	ръка.	Пре-
кръсти	се,	запали	домашното	си	кандило	и	за	пореден	път	благодари	
на	Бог	за	великата	Му	милост	към	човеците	и	за	него	–	за	дядо	Бо-
рис.

Автор:	Мирела	Кючукова

Забележка: Разказът е написан по истински случай!
Благоевград, 2020 г.
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Дворът на храма в с. Коларово, Петричко. 
Мястото от което низваргнатия свещеник Илия 
Стаменов застрелва митрополит Борис. 



Свидетелство за сина на убеца на 
митрополит Борис Неврокопски

	 Преди	около	15	 години	 се	 случи	да	 се	 срещна	 със	 сина	на	
убиеца	на	митрополит	Борис	(Неврокопски)	и	да	чуя	как	той	опис-
ваше	 убийството	 на	митрополита,	 случило	 се	 през	 1948	 г.	До	 по-
следно	синът	на	низвергнатия	свещеник	Илия	Стаменов	не	криеше	
извършеното	от	баща	си,	но	дори	се	случвало	да	казва:	„Баща	ми	уби	
попа,	баща	ми	уби	владиката,	хей!“.
	 Борето,	Македонеца	по	прякор,	открих	да	прекарва	дните	си	
на	Галата,	до	Варна,	живеещ	край	едно	диво	лозе	над	морския	бряг,	
без	прокарана	вода,	в	огряна	от	слънце	колибка,	направена	с	подръч-
ни	материали.	За	жалост	той	бе	пристрастен	към	алкохола.	
	 Местните,	 слушайки	 откровенията	 на	 Борето,	 смятаха,	 че	
той	бръщолеви	от	пиянство	и	не	му	обръщаха	внимание.	Може	би	
нехаеха	или	нямаха	представа	 за	убийството	на	 един	митрополит,	
станало	преди	толкова	време	в	другия	край	на	България.	„Така	си	ги	
говори,	все	тези	неща…пияница“	ми	казваха.	
	 Този	 кратък	 очерк	 на	 личността	 на	 един	 от	 потомците	 на	
убиеца	на	митрополит	Борис	цели	да	изясни	до	каква	степен	семей-
ството	на	Илия	Стаменов	 е	приемало	извършеното	престъпление.	
Другите	деца	на	разпопения	свещеник	отказват	да	споделят	свиде-
телства	за	своя	баща,	както	и	да	изяснят	какви	точно	са	подбудите	му	
за	зивършването	на	престъплението,	покъртило	Българската	право-
славна	църква	и	обществеността	през	1948	г.	
	 В	последния	разговор	между	митрополит	Борис	и	Илия	Ста-
менов,	според	свидетели,	станало	въпрос	ръкополагането	на	някой	
от	 синовете	на	низвергнатия	свещеник.	 „Теб	не	мога	да	върна,	но	
мога	да	 ръкоположа	някой	от	 синовете	 ти“.	Илия	обаче	отказал	и	
застрелял	митрополит	Борис.	Дали	е	ставало	въпрос	именно	за	бъ-
дещо	ръкоположение	на	Борето	Македонеца	не	става	ясно	и	никога	
няма	да	стане.	

Автор:	Силва	Маринова
Стенопис от олтара на храма в с. Коларово, 
Петричко.  Там, където митрополит Борис 
отслужва последната си св. Литургия. 
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МАРК КРАЧИ ПО НЕБЕТО *

Художникът, очарован от Библията

	 „От	ранна	младежка	възраст	съм	очарован	от	Библията.	Вина-
ги	ми	се	е	струвало	–	и	сега	ми	се	струва	–	че	тази	книга	е	най-голе-
мият	източник	на	поезия	на	всички	времена.	Отдавна	търся	отраже-
нието	й	в	живота	и	в	изкуството.	Библията	е	подобна	на	природата,	
и	аз	се	опитвам	да	предам	тази	тайна“.	Това	са	слова	на	Марк	Шагал	
(1887-1985г.)	автор	на	известната	всекиму	картина	„Над	града“.
	 По	повод	на	130-годишнината	от	рождението	на	знаменития	
художник,	пред	списание	„Фома“	за	значението	на	Библията	в	жи-
вота	и	творчеството	на	Шагал	разказа	изкуствоведът	и	кандидат	на	
науките	по	културология	Ирина	Константинова	Язикова.	

„Библейско послание“

„Библейско	послание“	е	серия	от	гравюри	и	рисунки	на	библейски	
теми,	които	Шагал	започнал	да	създава	още	през	30-те	години	на	ХХ	
век,	когато	известен	парижки	издател	поръчал	на	художника	илюс-
трации	към	Свещеното	Писание.

Шагал	се	отнесъл	към	тази	работа	много	сериозно	и	дори	се	отпра-
вил	в	Израел,	за	да	обходи	сам	местата,	описани	в	Книгата	на	книги-
те.	Работата	не	била	приключена,	започнала	войната,	но	–	обхванат	
от	тази	грандиозна	тема	–	художникът	се	върнал	към	нея	през	50-те	
години.	Разширил	значително	библейската	серия.	Ако	в	началото	тя	
включвала	черно-бели	гравюри	и	офорти,	то	в	следвоенното	време	
художникът	се	стремял	да	създава	цветни	творби.

Картината „Над града“. Марк Шагал. 1914-
1918г.
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 След това започнал да изобразява библейски персонажи в 
стенописи, във витражи и върху керамика. Най-накрая през 1955г. 
илюстрираното от Шагал издание на Библията видяло бял свят. 
През 1956 и 1960г. работите на художника на библейски теми били 
изложени в Париж и произвели огромно впечатление на публика-
та. През 1973г. в Ница тържествено бил открит музей на творби на 
Марк Шагал, който получил името „Библейско послание“.
 Може да се каже, че цялото творчество на Шагал е библейско 
послание към света; художникът вярвал, че е длъжен да разкаже на 
хората за величието на Твореца и за красотата на света, за любовта и 
смъртта, за небето и земята, създадени от Бога за радост на хората.
След това започнал да изобразява библейски персонажи в стенопи-
си, във витражи и върху керамика. Най-накрая през 1955г. илюстри-
раното от Шагал издание на Библията видяло бял свят. През 1956 и 
1960г. работите на художника на библейски теми били изложени в 
Париж и произвели огромно впечатление на публиката. През 1973г. 
в Ница тържествено бил открит музей на творби на Марк Шагал, 
който получил името „Библейско послание“.
 Може да се каже, че цялото творчество на Шагал е библейско 
послание към света; художникът вярвал, че е длъжен да разкаже на 
хората за величието на Твореца и за красотата на света, за любовта и 
смъртта, за небето и земята, създадени от Бога за радост на хората.
След това започнал да изобразява библейски персонажи в стенопи-
си, във витражи и върху керамика. Най-накрая през 1955г. илюстри-
раното от Шагал издание на Библията видяло бял свят. През 1956 и 
1960г. работите на художника на библейски теми били изложени в 
Париж и произвели огромно впечатление на публиката. През 1973г. 
в Ница тържествено бил открит музей на творби на Марк Шагал, 
който получил името „Библейско послание“.
 Може да се каже, че цялото творчество на Шагал е библейско 
послание към света; художникът вярвал, че е длъжен да разкаже на 
хората за величието на Твореца и за красотата на света, за любовта и 
смъртта, за небето и земята, създадени от Бога за радост на хората.

Картината „Мойсей със скрижалите на 
Завета“. Марк Шагал. 1956г.
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„Защо кравата е зелена, а конят лети“

	 Мовша	 Хацкелевич	 Сагал	 (впоследствие	 Марк	 Захарович	
Шагал)	е	роден	на	24	юни	(6	юли)	1887	г.	в	покрайнините	на	Ви-
тебск.	От	 детинство	 получил	 традиционно	 домашно	 еврейско	 об-
разование.	В	еврейските	селища	изкуството	не	се	ценяло	особено,	
но	майката	на	Шагал	–	виждайки	художествените	способности	на	
момчето	–	го	дала	да	учи	живопис	при	Йехуди	Пен,	ученик	на	Иля	
Репин.	Известно	е,	че	през	18-и	век	един	от	предците	на	Шагал	е	
зографисвал	синагогата	и	бил	доста	уважаван	човек,	и	е	вероятно	
майка	му	да	е	мислила,	че	и	Марк	ще	стане	такъв,	че	ще	разкрасява	
транспаранти	и	реклами	и	че	това	може	да	носи	стабилен	доход.	Но	
Шагал	започнал	да	изследва	обкръжаващия	го	свят,	рисувайки	всич-
ко,	което	виждали	очите	му.

	 Ранните	му	работи	добре	предават	бита	на	Витебск	и	живота	
на	жителите	му:	портрет	на	бащата,	къпане	на	детето,	фризьорския	
салон,	вратата	на	еврейското	гробище,	момина	сълза	на	перваза,	го-
рата	зад	прозореца	и	т.н.	При	това	обикновени	неща	и	явления	при-
добиват	под	ръката	на	художника	друго,	духовно	измерение.	Доста	
скоро	Шагал	напуска	Й.	Пен	и	започва	самостоятелно	художествено	
търсене.	
	 През	1906г.,	когато	Марк	Шагал	отива	в	Петербург,	той	е	едва	
на	19	години,	но	най-знаменитите	художници	вече	го	признават	за	
събрат	по	четка.	През	1910	г.	Шагал	попада	в	Париж,	като	и	там	се	
оказва	в	центъра	на	художествения	живот.

Цяло	десетилетие	живее	между	Петербург,	Париж	и	Витебск.	Рево-
люцията	драматично	променя	съдбата	му:	първоначално	той	я	при-
ема,	но	когато	новата	власт	започва	да	потъпква	свободата,	в	името	
на	която	до	неотдавна	е	вдигала	народа,	Марк	Шагал	напуска	Русия	
през	1922	г.

Картината „Сънят на Яков“. 1954-
1967г.

Ескизът „Ноев ковчег“. 
Марк Шагал. 1963г.
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	 Наистина,	до	това	време	той	служил	като	комисар	по	изку-
ството	във	Витебск.	За	първата	годишнина	на	Октомври	така	разкра-
сил	града,	че	дори	свикналите	към	лаическото	пропагандно-плакатно	
изкуство	комисари	били	шокирани	–	на	плакатите	на	манифестира-
щите	 летели	 крилати	 бикове,	 белоснежни	 ангели,	 райски	птици	и	
прегръщащи	се	влюбени.
	 Шагал	 разбирал	 революцията	 като	преодоляване	на	 всичко	
инертно,	тежко,	закрепостяващо	–	в	това	число	и	земното	притегля-
не.	Изкуството	му	не	се	харесвало	на	болшевиките.
	 „Началството	 не	 разбираше	 защо	 кравата	 е	 зелена,	 а	 конят	
лети,	и	какво	отношение	има	всичко	това	към	Маркс“,	пише	худож-
никът	в	книгата	си	„Моя	живот“.
	 Марк	Шагал	преживял	дълъг	и	удивителен	живот	–	родил	се	
през	1887г.	във	Витебск,	а	починал	през	1985г.	в	Париж	–	след	почти	
сто	години	–	като	почти	до	последния	му	ден	художника	не	напуска-
ло	усещането	за	чудо,	ставащо	с	него	и	около	него.
	 В	Съветския	съюз	дълго	време	премълчавали	името	му,	за-
щото	бил	емигрант.
	 Едва	през	1973	г.	-	бидейки	вече	световноизвестен	художник	
–	той	посетил	Москва	и	подарил	свои	70	графични	листове	на	Тре-
тяковската	галерия.	А	първата	изложба	на	Шагал	се	състояла	след	
смъртта	му,	през	1987	г.,	когото	светът	отбелязвал	столетие	на	май-
стора.

 Очарован от Библията

	 Библията	винаги	била	за	Марк	Шагал	не	просто	източник	на	
вдъхновение,	но	и	Книга	на	книгите,	съдържаща	целия	свят,	всички	
сюжети	и	истории,	всичката	красота	и	правда	на	живота.
	 Творчеството	му	е	проникнато	от	библейска	поезия	–	дори	
когато	в	младостта	си	рисува	любимата	си	жена	Бела	или	себе	си	с	
нея,	летящи	по	небето,	той	мислел	това	като	отражение	на	Песен	на	
песните,	където	любовта	издига	влюбените	под	облака	и	ги	изпълва	
с	щастие.
	 Често	на	картините	и	офортите	му	виждаме	древни	библей-
ски	пророци	–	величествени	и	едновременно	печални	в	мъдростта	

си	 (“Голяма	мъдрост	 -	 голямо	страдание,	и	който	трупа	познание,	
трупа	тъга.”,	говори	Еклесиаст).
	 Напускайки	Витебск,	Шагал	завинаги	отнесъл	този	свят	със	
себе	си.	В	пейзажите	му	земята	е	кръгла,	неголяма	и	уютна,	а	небето	
е	дълбоко	и	безкрайно.	И	сред	селище	с	малки	разкривени	домове	
виси	Айфеловата	кула.	Това	 е	и	Витебск,	и	Париж	едновременно.	
Това	е	Божият	свят.	Пейзажите	на	Шагал	са	нарисувани	от	птичи	–	а	
по-точно	от	ангелски	–	полет.	На	много	картини	виждаме	ангели	–	
летящи	по	небето	или	носещи	Тора,	венчаващи	влюбени	или	подна-
сящи	цветя	–	това	е	свят,	в	който	небето	и	земята	свързват	небесните	
посланици	на	Бога.

Картината „Над Витебск“. 
Марк Шагал. 1914г.
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	 Но	не	бива	да	се	казва,	че	Марк	Шагал	е	живял	в	нереален	
свят,	където	съществуват	само	ангели,	светци	и	влюбени.	Той	реаги-
рал	много	остро	на	събитията	на	страшния	20-и	век.	Например	кар-
тината	„Бялото	разпятие“	била	нарисувана	от	Шагал	като	отклик	на	
трагедията	на	т.нар.	Кристална	нощ,	когато	през	нощта	на	9	срещу	
10	ноември	1938	г.	в	Германия	били	устроени	цяла	серия	погроми	
над	евреи.
	 Тази	 картина	 изобразява	 разпнатия	 Христос,	 около	 Когото	
става	 какво	 ли	 не:	 има	 комунисти,	щурмуващи	 село,	 и	 национал-
социалисти,	оскверняващи	синагога,	и	евреи,	бягащи	с	покъщнина-
та	си,	войни,	революции,	пожарища	–	буквално	всичко,	с	което	бе	
напълнено	трагичното	столетие.	„Бялото	разпятие“	и	подобни	ней	
картини	(“Жълтото	разпятие”,	“Изход”	и	др.)	и	досега	предизвикват	
множество	спорове	със	своята	неординарност.
	 Най-често	звучи	въпросът:	кой	е	бил	Христос	за	Шагал?	Защо	
отвреме-навреме	в	неговите	картини	се	появява	сюжет	на	разпятие?	
Това	какво	е:	дан	на	християнската	традиция	или	привичен	за	хрис-
тиянската	култура	образ?	Отговор	следва	да	се	търси	в	Библията,	и	
то	във	Ветхия	завет.	Например	в	книгата	на	пророк	Исайя,	където	е	
изобразен	страдащият	Месия:	„Той	взе	върху	Си	нашите	немощи	и	
понесе	нашите	недъзи“.	(Ис.	53).
	 Да,	за	Шагал	Христос	не	е	Богочовек,	а	преди	всичко	стра-
дащ	праведник,	гонен	от	всички	страни.	Но	е	невъзможно	тук	да	не	
се	види	образът	на	Този,	който	взема	върху	себе	си	греховете	на	све-
та,	който	разделя	с	нас	нашите	скърби,	като	по	този	начин	скрепва	
света,	не	позволявайки	му	да	загине	окончателно.
	 Не,	Шагал	не	станал	християнин,	но	бил	човек	дълбок,	бли-
зък	до	Бога.
	 Често	в	картините	си	Шагал	се	изобразява	с	палитра	и	ста-
тив,	 като	 да	 подчертава,	 че	 художникът	 е	 свидетел	 и	 летописец,	
призван	да	запечата	този	свят	с	цялото	му	многообразие.	Но	каквото	
и	да	изобразява	–		сътворение	на	света	от	Бога,	цар	Давид,	танцуващ	
пред	кивота,	битката	на	Яков	с	ангела,	котката	на	прозореца	на	па-
рижкото	му	жилище,	влюбени,	пророк,	прегръщащ	Тората	–	всичко	
е	пронизано	от	дух	на	благоговение	и	благодарност	към	Твореца	за	

творението	и	за	всеки	миг	живот.	Марк	Шагал	е	библейски	худож-
ник	даже	не	за	това,	че	често	се	обръща	към	сюжетите	на	Свещеното	
Писание,	а	защото	е	съхранил	неговия	дух	в	своите	произведения	–	
духа	на	славословие	и	молитва,	дух	на	съзерцание	и	възхвала,	дух	на	
притчи	и	псалми.

--------------

*	Оригиналното	име	на	статията	на	руски	език	е:	„Марк	шагал	по	
небу“.	Руската	дума	шагал	означава	„крачел“	-	формата	за	минало	
време	на	глагола	„крача“,	от	тук	и	играта	на	думи	във	фамилията	на	
художника	МАРК	ШАГАЛ	в	заглавието	на	статията.	(бел.прев.)

На	заставката:	„Ангел	докосва	Илия“	(фрагмент).	Марк	Шагал

Превод	от	руски:	Димитър	Банков

Картината „Песен на песните“. Марк 
Шагал.1958г.
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