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	 Уважаеми	читатели,	

	 Юли	месец	 е	 сред	онези	месеци	от	 годината,	 когато	 се	 от-
даваме	на	заслужена	почивка	и	отдих	сред	природата.	И	няма	как,	
когато	излезем	от	града	и	се	срещнем	лице	в	лице	с	Божието	творе-
ние	да	не	възкликнем	с	думите	на	св.	Давид:	„Колко	са	многобройни	
делата	Ти,	Господи!	Всичко	си	направил	премъдро“	(Пс.	103:24).	За	
това	още	в	началото	на	този	скромен	увод	ви	пожелавам	едно	изпъл-
нено	с	искрена	радост	лято.	
	 В	изпълнените	с	топлина	летни	дни	ви	срещаме	с	новия	брой	
на	списание	„Светодавец“.	В	този	брой	конкретна	тема	няма,	но	това	
не	пречи	на	 текстовете	в	брой	7	да	са	 свързани	по	един	или	друг	
начин.	Било	чрез	благодатния	дух	на	старците	и	светите	отци,	дос-
толепието	на	отминалите	от	нас	достойни	архиереи	или	пък	дори	
творци	-	писатели,	които	са	оставили	своя	отпечатък	върху	книгата	
на	човешката	история.	
	 В	този	брой	ще	се	срещнете	и	с	двама	нови	автори	в	списа-
ние	„Светодавец“,	това	са	д-р	Калин	Кирилов,	който	ни	представя	
един	интересен	поглед	върху	църковните	певци,	а	именно	като	ду-
ховно-словесни	интрументи	на	Бога.	Другият	нов	автор	е	Виктория	
Трайкова,	 докторант	 в	 катедра	 „Систематическо	 богословие“	 при	
Богословския	факултет	на	СУ	„Св.	Климент	Охридски“.	
 
 
Приятно	четене!	
																																																																																							Ангел	Карадаков
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Пътища Господни и друми човешки – 
три истории на селския свещеник

Свещеник	Димитрий	Торшин

	 За	това	как	се	стичат	жизнените	обстоятелства,	когато	човек	
следва	Божията	воля,	макар	да	му	се	струва	странна	и	неочаквана,	и	
как	когато	на	всяка	цена	човек	иска	да	постъпи	по	своему,	разказват	
тези	няколко	истории,	споделени	от	отец	Димитрий	Торшин,	насто-
ятел	на	Успенската	църква	на	село	Озерское	(Подборки)	до	руския	
град	Козелск.

История първа

	 „…отделени	от	Мене,	не	можете	да	направите	нищо.“

	 Имам	 познат,	 навремето	 бил	 състоятелен	 човек,	 живял	 в	
Москва,	имал	успешен	бизнес	–	автосервиз.	Вложил	половината	от	
голяма	сума	пари	със	свой	приятел.	И	като	че	всичко	вървяло	не	зле,	
изкарвали	добри	пари.	Само	където	отвреме-навреме	изпитвал	ня-
какво	униние,	неудовлетвореност	някаква	–	сякаш	нещо	не	му	дос-
тигало	в	живота	–	някакъв	смисъл,	нещо	по-важно	от	възможността	
да	има	тези	материални	блага,	които	му	се	прииска	да	има.
	 Веднъж	 той	 случайно	 се	 запознал	 с	 оптинския	 архидякон	
Илиодор	и	след	това	познанство	мислите	му	поели	в	друга	посока.	
Някак	 си	осъзнал	неочаквано	и	 за	 самия	себе	 си,	че	в	живота	 съ-
ществува	и	духовното,	и	че	това	духовно	като	че	ли	ще	да	е	по-важно	
от	материалното.
	 И	така,	веднъж	той	попитал	отец	Илиодор:
	 –	Как	да	променя	живота	си?
	 Оптинският	 архидякон	 го	 пратил	 при	 стареца	 отец	 Илий.	
Отец	Илий	избегнал	заобикалките	и	му	казал	направо:
	 –	Оставяй	бизнеса	си	и	отивай	да	живееш	в	Белев.	Тези	думи	
били	като	гръм	от	ясно	небе.	Уреденият	живот	в	Москва,	успешният	
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бизнес	–	как	може	да	се	зареже	всичко	това?!	А	освен	това:	да	извади	
половината	пари	от	делото	означавало	да	разори	своя	бизнес-парт-
ньор…

	 На	тези	възражения	
старецът	му	отвърнал:
	 –	А	ти	тези	пари	му	
ги	остави	на	партньора	си.
	 Моят	 познат	 приел	
словата	 на	 стареца	 чисто-
сърдечно,	 с	 пълна	 вяра	 в	
това,	че	това	е	Божия	про-
мисъл	 за	 него.	 Прехвър-
лил	 всичко	 на	 партньора,	
настанил	 жена	 си	 –	 меж-
ду	 другото,	 сътрудничка	 в	
Московското	 кметство	 –	 в	
колата,	вкарал	в	навигатора	
„Белев“	и	се	отправил	в	не-
известното.
	 Който	 знае	 какво	 е	
Белев,	 си	 представя	 този	
малък	 провинциален	 гра-
дец	 с	 две	 асфалтирани	
улици	 (останалите	 са	 като	

междуселски	пътища).	Старецът	ги	благословил	да	живеят	в	Белев,	
но	те	–	естествено	–	нямали	жилище	в	този	непознат	град,	 затова	
просто	се	добрали	до	градчето,	преминали	до	края	на	асфалтирания	
път,	а	когато	той	свършил,	завили	по	междуселския.	Минали	покрай	
няколко	непривлекателни	къщици	и	опряли	в	задънена	улица.
	 Излезли	от	колата	и	попитали	минувачите	не	се	ли	продава	
наоколо	някоя	къща.
	 И	минувачите	им	отвърнали:
	 –		Ами	ето,	точно	най-близкият	дом	се	продава.
	 В	тази	къща	се	и	заселили.	Бившият	бизнесмен	се	заел	с	въз-
становяването	 на	 близкия,	 много	 древен	 манастир,	 който	 пустеел	
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след	 съветските	 времена.	 Събрал	 малка	 бригада	 работници,	 кои-
то	изкарали	с	колички	боклука	от	занемарените	огромни	двуетаж-
ни	храмове.	Старецът	Илий	помагал	на	бригадата	 с	молитвите	 си	
и	почти	веднага	се	появили	благодетели.	Тогава	строежът	тръгнал	
със	съвсем	други	темпове,	но	все	под	ръководството	на	същия	бивш	
бизнесмен,	който	по	образование	бил	архитект,	и	то	доста	добър.
	 Той	си	спомнил	всички	свои	стари	знания	и	дал	свобода	на	
своя	архитектурен	талант.	Освен	това	започнал	да	се	учи	на	молитви,	
животът	 му	 се	 обагрил	 в	 нова	 палитра	 и	 започнал	 да	 придобива	
смисъл.	Очите	му	заблестели,	унинието	изчезнало	и	жена	му	–	която	
много	 го	 обичала	 –	 се	 радвала,	 че	 унилият	 й	 преди	 мъж	 вече	 не	
унива,	а	напротив	–	дори	е	щастлив.
	 Безспорно	 животът	 им	 въобще	 не	 съответствал	 на	
материалното	ниво	и	изобилие,	с	които	били	свикнали	в	Москва,	но	
с	времето	Господ	наредил	всички	неща	по	чудесен	начин.
	 Например,	 имало	момент,	 когато	 съседката	 му	 предложила	
да	 купи	 от	 нея	 евтино,	 просто	 на	 смешна	 цена,	 няколко	 тухлени	
къщици	на	село	–	стари,	още	дореволюционни	постройки.	От	тези	
тухли	той	съумял	да	си	построи	отличен	дом.	И	другите	му	дела	се	
уреждали	все	така.
	 След	време	Отец	Илий	го	благословил	да	постъпи	на	задочно	
обучение	в	духовна	семинария,	което	той	с	радост	и	сторил.	Тогава	
станало	 известно,	 че	 случайно	придобитият	му	 дом	 е	 бил	 дом	на	
свещеника,	а	на	територията,	стигаща	до	него,	навремето	е	имало	
храм,	разрушен	по	съветско	време.	
	 Всичко	 си	 идвало	 на	 мястото.	 Сега	 планира	 да	 възстанови	
този	храм,	и	може	би	сам	ще	служи	в	него,	ако	е	такава	волята	Божия.
	 Сега,	 колчем	срещна	 своя	познат,	 виждам	как	 светят	очите	
му.	Даже	от	 вида	му	личи,	 че	 сега	живее	пълноценно,	 забравил	 е	
за	 всевъзможната	 неудовлетвореност	 и	 дори	 може	 да	 сподели	 с	
ближните	своята	духовна	радост.
	 Но	такава	благодат	не	се	дава	на	човека	даром,	а	се	дава	с	труд,	
когато	изоставиш	вътрешната	си	самонадеяност	и	се	проникнеш	с	
доверие		в	Бога	и	в	пътищата	Му.
	 Но	–	за	съжаление	–	в	живота	не	винаги	става	така,	защото	на	
човек	понякога	му	се	струва,	че	и	сам	може	да	създаде	някакво	земно	
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щастие,	дори	въпреки	волята	Божия.	Но	колкото	и	привлекателен	да	
изглежда	този	път,	той	–	за	съжаление	–	свършва	трагично,	тъй	като	
Господ	е	казал:	„Аз	съм	лозата,	вие	сте	пръчките;	който	пребъдва	в	
Мен	и	Аз	в	него,	той	дава	много	плод;	защото,	отделени	от	Мене,	не	
можете	да	направите	нищо.“	(Йоан,	15:5).
	 За	такъв	трагичен	път	става	дума	в	следващата	история.

История втора

	 „Отреденият	за	теб	ще	дойде	за	теб	след	десет	години“

	 Веднъж,	 когато	 бях	 още	 юноша,	 през	 нощта	 ни	 събуди	
съседката	ни	–	старица.	Молеше	за	убежище	от	собствения	си	син,	
който	я	заплашил,	че	ще	я	убие.	Нямаше	съмнение,	че	това	наистина	
може	да	се	случи,	защото	вече	няколко	пъти	сам	аз	бях	наблюдавал	
как	синът	ѝ	замахва	към	нея	с	брадва,	и	едва	в	последния	момент	
отклонява	от	нея	удара	си.	Тя	имаше	проблеми	освен	с	буйния	си	
син	–	пияница,	а	и	с	мъжа	си,	който	също	пиянстваше	и	буйстваше.	В	
същото	нещастно	състояние	се	намираха	всичките	й	братя	и	сестри,	
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които	живееха	недалеч.
	 Старицата	прекара	у	нас	няколко	дена.	Не	роптаеше	срещу	
съдбата	 си,	 но	 веднъж	 ни	 разказа	 следната	 история.	 Братята	 и	
сестрите	й	знаеха	защо	съдбата	им	е	такава.
	 В	началото	на	ХХ	век,	когато	тя	била	18-годишна	девойка,	
се	 запознала	 с	 добър	 и	 трудолюбив	момък.	 Решили	 да	 се	 оженят.	
Родителите	 й	 живеели	 недалеч	 от	 светата	 Оптинска	 пустиня	 и	
пратили	дъщеря	си	за	благословия	на	брака	й	при	оптинския	старец	
Анатолий	(Потапов),	за	да	види	той	с	духовните	си	очи	повече	и	по-
далеч	от	тях,	от	техния	плътски	разум.
	 Девойката	се	отправила	заедно	със	сестра	си	при	стареца	и	
го	помолила	да	благослови	задомяването	ѝ.	Но	старецът	не	само	че	
не	благословил,	а	напротив	–	много	строго	я	предупредил	относно	
намерението	ѝ	и	добавил:
	 –	Няма	Божия	благословия	 за	 този	брак.	Не	се	омъжвай	 за	
него.	Твоята	 съдба,	 отреденият	 за	 теб	ще	дойде	 за	 теб	 след	десет	
години.
	 За	девойката	било	странно	да	слуша	това,	тя	не	се	примирила	
със	словата	на	стареца.	На	връщане,	по	обратния	път	се	наговорили	
със	 сестра	ѝ	 да	излъжат	 родителите	 си	и	 да	 кажат,	 че	 е	 получена	
благословия	за	брака.	Двете	се	надявали,	че	измамата	никога	няма	
да	бъде	разкрита.
	 Момичето	се	омъжило,	родили	се	деца,	но	след	това	в	живота	
им	всичко	започнало	да	се	разрушава.	Една	след	друга	се	появили	
скърби.	Пратили	мъжа	ѝ	на	заточение.	Не	успяла	да	възпита	децата	
така,	както	ѝ	се	искало.	Животът	ѝ	се	подредил	твърде	печално.
	 Но	 точно	 след	 десет	 години	 пристигнал	 човек,	 който	
навремето	живеел	в	тяхното	село,	но	по	някаква	съществена	причина	
бил	принуден	да	отпътува.	Той	признал,	че	се	влюбил	в	нея	още	на	
млади	 години,	 така	и	не	 съумял	да	 я	 забрави	и	бил	 готов,	 дори	и	
сега,	да	я	вземе	за	жена	и	да	приеме	децата	ѝ	като	свои.	Тя	отказала	
на	предложението,	защото	не	знаела	дали	е	жив	заточеният	ѝ	съпруг,	
но	в	този	момент	проумяла	за	какво	ѝ	говорил	старецът	преди	десет	
години.
	 Така	 се	 случва,	 когато	 човек	 смята,	 че	 собствената	 му	
представа	е	най-правилна,	не	търси	Божиите	пътища	в	живота	си	и	
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даже	върви	срещу	тях.

История трета

	 „Светителю	отче	Николае,	не	ни	забравяй	и	нас	в	молитвите	
си!“

	 Миналата	 пролет,	 в	 деня	 на	 св.	 Николай,	 ми	 позвъниха	 от	
съседно	село.	Забелязали,	че	една	самотна	старица	вече	не	излиза	от	
дома	си	на	края	на	селото.	Отишли	да	я	навестят,	а	тя	лежи,	не	може	
да	стане.	Съседите	извикали	„Бърза	помощ“,	а	и	на	мен	позвъниха	–	
за	всеки	случай.	Поставих	си	епитрахила,	взех	Даровете	и	потеглих.
	 Посочиха	ми	в	кой	дом	да	вляза.	Малка	стара	къща,	почти	в	
полето.	Вратата	не	бе	заключена.	Самотно,	притихнало…	По	всичко	
личеше,	 че	 става	 дума	 за	 случай,	 когато	 човек	 легне,	 а	 няма	 кой	
чаша	вода	да	му	подаде.	Открих	старицата	в	стаичката	си	да	лежи	на	
сламеника.
	 –	Ой,	отче	Николае,	благодаря,	скъпи,	че	си	ми	пратил	такъв	
пратеник!	–	радостно	заприказва	старицата	щом	ме	съзря.
	 Трудно	 е	 да	 предам	 с	 думи	 ликуването,	 което	 изразяваше	
лицето	 ѝ.	 Започнах	 да	 беседвам	 с	 нея.	 Доколкото	 си	 спомням,	 се	
казваше	Мария.	Цял	живот	работела	като	доячка	в	колхозна	ферма.	
Храм	 не	 посещавала,	 защото	 наоколо	 нямало	 църква,	 но	 била	
кръстена	–	така	ѝ	била	казала	майка	ѝ.
	 През	1941	г.	се	развихрила	войната	и	призовали	мъжа	ѝ	на	
фронта.	Тя	много	се	опечалила	по	този	повод.	Преживявала,	място	
не	си	намирала,	плачела	по	цели	денонощия.	И	веднъж	нощем		ѝ	се	
явил	св.	Николай	Чудотворец	–	такъв,	какъвто	го	била	виждала	на	
майчината	си	икона.
	 „Защо,	глупавата,	ти	се	убиваш?	Мъжът	ти	ще	се	върне	здрав	
и	невредим.	Ако	има	нещо,	обръщай	се	към	мен,	няма	да	те	оставя“.
	 Така	 я	 ободрил	 и	 си	 отишъл.	 Станало	 точно	 така,	 както	 ѝ	
казал	Божият	угодник.	И	мъжът	ѝ	се	върнал	невредим	и	през	целия	
ѝ	живот	св.	Николай	бил	неин	застъпник	и	покровител.	И	тя	винаги	
се	обръщала	към	него	за	молитвена	помощ.
	 Така	и	не	съумях	да	убедя	Мария,	че	въобще	не	съм	пратеник	
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на	св.	Николай,	а	просто	обикновения	селски	свещеник	Димитрий	
Торшин	от	Успенския	храм	на	село	Озерское,	появил	се	при	нея	по	
волята	на	случая.
	 С	голямо	внимание	и	благоговение	старицата	слушаше	всяка	
моя	дума	–	за	вярата,	за	Бога,	за	вечността.	След	това	се	изповяда	–	
чистосърдечно,	опитвайки	се	да	си	припомни	кога	не	е	постъпвала	
по	съвест	още	от	младостта	си.	И	се	причасти.
	 Струва	ми	се,	че	митрополит	Антоний	Сурожский	е	говорил	за	
светците,	че	те	така	са	се	отрекли	от	себе	си	и	са	открили	сърцето	си	за	
Господа,	че	благодатта	не	само	ги	е	изпълнила,	но	–	преливайки	над	
тези	свещени	съсъди,	благодатта	се	излива	и	върху	обкръжаващите	
ги	хора.	Както	и	при	преподобния	Серафим	Саровский	–	когато	се	
спасява	един,	а	около	него	–	хиляди	други.
	 Докато	 се	 връщах	 у	 дома,	 мислех	 за	 св.	 Николай	 и	 за	
благодатта,	изливаща	се	чрез	него	през	границите	на	всички	страни	
и	 времена.	 Архиепископ	 от	Мала	Азия,	 живял	 на	 прехода	 между	
III	и	IV	век,	и	съветска	доячка	от	забравено	от	всички	село,	която	
никога	през	живота	си	не	бе	чувала	нищо	за	Бог.
	 И	 това	 чудесно	 утешение	 в	 скръб	 в	 тежка	 година!	 И	 тази	
поддръжка	и	помощ	в	тежкия,	а	на	стари	години,	и	самотен	живот.	И	
този	пролетен	празник	на	свети	Николай,	когато	старицата	легнала	
немощна,	а	съселяните	ѝ	се	сетили	да	позвънят	не	само	на	лекарите,	
но	и	на	мен.
	 Мария	–	естествено	–	не	знаеше,	че	този	знаменателен	ден,	
станал	 за	 нея	 ден	 на	 благовещение	 и	 ден	 на	 покаяние,	 и	 ден	 на	
причастяване	с	Божествените	Тайни,	бе	и	денят,	в	който	почитаме	
светеца	–	неин	небесен	покровител.
	 По-късно	узнах,	че	Мария	се	преставила	малко	след	моето	
пристигане.	Както	се	оказа,	моето	случайно	–	случайно	ли	наистина?	
–	пристигане	стана	за	нея	и	напътствие	във	вечния	живот…
 
	 Светителю	Отче	Николае,	не	ни	забравяй	в	молитвите	си!!!

Превод:	Димитър	Банков
Източник:	pravoslavie.ru
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Българският екзарх Стефан и 
неговото духовно-просвето и 

църковно-обществено служение 

доц.	д-р	Костадин	Нушев

	 Личността	и	делото	на	екзарх	Стефан	са	разглеждани	мно-
гократно	в	нашата	църковна	и	научна	литература	от	 гледна	точка,	
както	на	неговото	първосветителско	служение,	така	и	през	призмата	
на	неговото	духовно	и	книжовно	наследство.	Бележитата	личност	на	
последния	Български	екзарх	привлича	интереса	на	изследователи-
те	като	предстоятел	на	Българската	църква,	като	един	от	изявените	
наши	духовници	и	архиереи	на	Българската	екзархия,	като	ученик	и	
духовен	син	на	екзарх	Йосиф	или	като	Софийски	митрополит	през	
смутните	години	на	следвоенната	криза	в	страната	(1922-1948),	коя-
то	настъпва	след	Първата	световна	война.	(Лазов	1947)
	 Но	личността,	образът	и	делото	на	Екзарх	Стефан	са	значи-
ми	 също	 така	и	 като	на	 един	духовен	борец	 срещу	диктатурата	и	
тиранията	на	 тоталитарните	режими	през	ХХ	век	в	отстояване	на	
християнските	ценности	на	свободата	и	демократичните	традиции	
на	 Църквата	 по	 време	 и	 след	 края	 на	 Втората	 световна	 война.	 В	
началото	на	политическите	промени	в	България	след	9	септември	
1944	г.	той	се	проявява	като	ярка	фигура	на	духовен	водач	на	Бъл-
гарската	православна	църква	и	носител	на	християнските	принципи	
на	свобода,	достойнство	и	отговорност	за	демократичните	ценности	
и	 идеали	 на	 българския	 народ.	 Тази	 обществена	 позиция	 и	 висок	
авторитет	на	Екзарх	Стефан	в	смутните	години	на	политически	го-
нения	и	репресии	са	нещо,	което	води	в	последствие	и	до	неговото	
отстраняване	от	екзархийския	и	митрополитски	престол	през	1948	г.	
(Николчев	2015:161-349)
	 Преди	 всичко	 обаче	 трябва	 да	 гледаме	 фигурата	 на	 екзарх	
Стефан,	неговата	личност,	неговото	духовно	и	църковно	дело	през	
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призмата	 на	 тези	 възрожденски	 духовно-просветни	 традиции,	 на	
които	той	самият	е	носител	и	в	духа	и	лоното	на	които	той	сами-
ят	 е	 израснал	 и	 се	 е	формирал	 като	 християнин,	 като	 човек,	 като	
духовник	и	като	клирик	на	Българската	православна	църква.	За	да	
разберем	неговите	мотиви	и	подбуди	за	църковно	служение	и	наро-
дополезна	дейност,	за	християнска	проповед	и	духовна	просвета,	за	
активна	социална	и	обществена	позиция,	както	и	готовността	за	са-
моотвержено	служение	на	Бога	и	ближните,	ние	трябва	да	се	обър-
нем	към	неговия	труден	и	наситен	със	събития	духовен	и	житейски	
път	и	да	видим	превратностите	на	времето,	през	което	Бог	е	отредил	
да	 премине	 неговия	 активен	 и	 изпълнен	 с	много	 борби,	 усилия	 и	
духовно	творчество	личен,	църковен	и	обществен	живот.

 Духовно образование и църковно служение на Българ-
ската екзархия

	 Екзарх	Стефан	е	роден	в	Широка	лъка	и	за	неговото	духов-
но	формиране	голямо	значение	има	семейната	среда	и	българските	
християнски	и	църковни	традиции	в	Родопите.	Той	завършва	своето	
средно	богословско	образование	в	Самоковското	духовно	училище,	
което	се	явява	първата	следосвобожденска	духовна	школа	на	Бъл-
гарската	православна	църква	на	територията	на	княжество	България	
от	периода	преди	тя	да	се	превърне	в	познатата	ни	до	днес	Софийска	
духовна	семинария.	Духовното	училище	в	Самоков	е	създадено	от	
тогавашния	Самоковски	митрополит	Доситей,	който	е	един	от	ав-
торитетните	архиереи	и	митрополити	на	Екзархията	след	нейното	
учредяване	през	 1870	 година.	Може	да	 се	 каже,	 че	 още	 тази	пър-
ва	църковна	и	богословска	школа	дава	една	много	дълбока	духов-
на	закваска	на	бъдещия	Екзарх	Стефан,	който,	след	като	завършва	
духовното	училище	работи	и	служи	като	учител.	Той	преподава	в	
родното	си	село	Широка	лъка	и	на	други	места,	а	тези	няколко	годи-
ни,	през	които	учителства	показват,	че	той	върви	по	стъпките	на	тези	
възрожденски	духовници,	които	винаги	са	били	учители	и	дейци	на	
учителското	поприще,	 първоначално	 към	 екзархийските	църковни	
училища,	след	това	към	българските	общообразователни	училища.	
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След	този	първи	период	на	учителстване	бъдещият	екзарх	приема	
духовен	 сан	и	 става	 помощник	на	Екзарх	Йосиф	 в	Цариград.	Из-
пратен	е	да	получи	висше	богословско	образование	в	Киевската	ду-
ховна	академия	и	да	продължи	своето	църковно	и	духовно-просвет-
но	служение.	Този	факт	е	много	важен,	тъй	като	впоследствие	като	
Софийски	митрополит,	 екзарх	Стефан	многократно	 в	 свои	пропо-
веди	и	речи	при	тържествени	случаи,	като	откриване	на	училища,	
освещаване	на	храмове,	откриване	на	народното	събрание	и	други	
тържествени	поводи,	винаги	се	връща	назад	към	тези	славни	години	
на	Българската	екзархия	и	на	българското	учителско	дело	и	споме-
нава	за	своето	лично	участие	във	всичките	тези	събития	и	процеси.	
Сам	участник	в	славните	години	на	Българската	екзархия	и	свидетел	
на	нейното	дело	по	време	на	Възраждането	и	възхода	на	България,	
той	е	носител	на	тези	идеали	и	участник	в	изграждането	на	новата	
българска	държава	и	на	новата	образователна	система	на	България.	
(Български	екзарх	Стефан	I	1998)	
	 Престоят	на	екзарх	Стефан	в	Киевската	духовна	академия	е	
много	важен,	защото	там	той	усвоява	висшата	богословска	наука	на	
едно	съвременно,	за	тогавашното	време,	равнище.	От	края	на	XIX	
и	началото	на	XX	в.	руската	богословска	наука,	руската	християн-
ска	философия,	особено	в	Киев,	но	и	в	другите	водещи	центрове	–	
Санкт	Петербург	и	Москва,	се	намира	в	изключително	голям	подем	
и	ние	можем	да	видим,	че	в	своите	книги,	научни	трудове,	пропове-
ди,	речи	екзарх	Стефан	е	усвоил	и	става	носител	на	точно	това	пра-
вославно	духовно	обновление,	което,	както	отбелязахме,	се	случва	
в	 Русия	 и	Православния	 свят	 в	 края	 на	XIX	и	 началото	 на	XX	в.	
(Екзарх	Стефан	I	Български	2015)
	 Чрез	 своята	 богословска	 подготовка	 в	 Киевската	 духовна	
академия	младият	духовник	и	бъдещ	екзарх	Стефан	придобива	една	
широка	духовна	и	философска	култура,	която	се	проявява	в	по-къс-
ните	му	научни	трудове,	проповеди,	църковни	слова	и	речи.	Можем	
да	 кажем	 въз	 основа	 на	 неговото	 книжовно	наследство,	 че	 екзарх	
Стефан	е	специалист	освен	в	областта	на	Православното	богословие	
и	в	областта	на	руската	класическа	литература.	В	архивните	фондо-
ве,	свързани	с	неговото	научно	и	книжовно	творчество,	се	съхраня-
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ват	все	още	неиздадени	до	днес	негови	трудове	и	научни	изследва-
ния	за	християнските	идеи	на	руските	писатели,	за	творчеството	на	
колосите	на	руската	духовна	култура	в	лицето	на	Ф.М.Достоевски	
и	на	другите	големи	мислители	и	писатели	(	Срв.	Екзарх	Стефан	I	
Български	2015).
	 Следващият	етап	в	живота	и	църковното	служение	на	бъде-
щия	екзарх	Стефан,	можем	да	кажем,	че	е	свързан	с	неговото	бого-
словско	образование	в	чужбина.	След	Балканските	войни	и	неблаго-
приятното	военно	развитие	в	България,	и	особено	след	смъртта	на	
екзарх	Йосиф	през	1915	г.,	младият	духовник	архимандрит	Стефан	
поема	щафетата	на	екзархийското	духовно-просветно	дело	и	става	
продължител	и	верен	пазител	на	традициите	и	на	Завета	на	екзарх	
Йосиф,	за	който	много	пъти	пише	в	своите	проповеди.	Този	Завет	
на	Екзархията	или	„Завет	на	екзарх	Йосиф“	е	свързан	с	училищното	
дело,	с	образованието,	с	укрепването	на	духовната	култура	на	бъл-
гарския	народ	 с	превръщане	на	Църквата	 в	 същинската	 съвест	на	
българския	народ	и	затова		цялото	служение	на	екзарх	Стефан	през	
следващите	години	като	църковник,	просветител	и	проповедник,	е	
отдадено	именно	на	тази	мисия.	Това	пронизва	неговото	съзнание	и	
определя	насоките	на	цялостната	му	дейност	като	духовник,	епис-
коп,	Софийски	митрополит	и	Български	екзарх.	

Българският екзарх Стефан и възстановяване на патриарше-
ското достойнство на Българската църква 

	 Екзарх	Стефан	е	последният	български	екзарх	-	предстоятел	
на	автокефалната	Българска	православна	църква	преди	възстановя-
ването	и	възвръщането	на	високия	й	статут	и	достойнство	като	Бъл-
гарска	патриаршия.	Докато	се	стигне	до	този	период	от	края	на	40-
те	години	и	началото	на	50-те	години,	обаче,	Българската	екзархия	
преминава	през	много	трудности,	през	много	борби	за	утвърждаване	
на	нейния	престиж	в	междуправославните	църковни	отношения	и	
именно	Екзарх	Стефан	през	различните	периоди	и	етапи	от	своето	
служение	е	един	от	активните	участници	в	тези	процеси.	През	меж-
дувоенната	епоха	и	по	време	на	дълбоката	криза	на	тази	епоха,	то-
гава	когато	България	преживява	своята	национална	катастрофа	след	
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трите	войни	и	Ньойския	договор,	когато	българският	народ	и	държа-
ва	са	разпокъсани,	Църквата	е	загубила	своите	епархии	и	училищно	
дело	в	Македония	и	Тракия	и	се	намира	в	голяма	изолация,	тогава	
Екзарх	Стефан	като	църковен	дипломат	играе	важна	роля	за	изди-
гане	и	възстановяване	на	престижа	на	Българската	църква.	Това	се	
случва	чрез	неговата	дейност	на	международната	сцена	и	в	областта	
на	междуцърковните	отношения.	Както	по	църковна	линия,	така	и	
по	международна	линия,	като	духовен	пастир	и	дипломат,	като	инте-
лектуалец	и	общественик,	като	духовен	водач	на	българския	народ,	
той	се	бори	навсякъде	за	възстановяване	на	достойнството	на	Бъл-
гарската	православна	църква	в	семейството	на	другите	православни	
църкви	и	за	правата	на	българския	народ	и	българските	национални	
малцинства	в	другите	съседни	държави.	Това	служение	архимандрит	
Стефан	започва	още	през	време	на	неговото	образование	в	Швейца-
рия,	където	той	е	изпратен	от	Светия	Синод	на	Българската	екзар-
хия	да	придобие	следващата	степен	на	своето	научно	и	академично	
израстване,	а	именно	да	придобие	докторската	си	степен	по	бого-
словие,	след	като	е	завършил	Киевската	духовна	академия.	Екзарх	
Стефан	учи	богословие	в	университета	във	Фрибург	и	се	дипломира	
там	с	докторска	дисертация	на	тема	„Богомилството	и	презвитер	Ко-
зма“.	Това	е	един	интересен	католически	университет	от	епохата	на	
европейското	просвещение	през	XIX	в.,	който	отразява	модерните	
тенденции	на	висшето	богословско	образование	в	Европа	и	обно-
влението	на	теологията	в	началото	на	XX	в.	По	това	време	богослов-
ското	образование	в	много	от	университетите	в	Западна	Европа	се	
разширява	и	отваря	към	по-широки	слоеве	от	населението	и	другите	
хуманитарни	науки	и	преодолява	своята	ограниченост	и	затвореност	
само	за	един	тесен	елитарен	кръг	от	клирици.	Тази	тенденция	съв-
пада	с	духовно-просветното	дело	на	Българската	екзархия	сред	бъл-
гарския	народ	и	можем	да	кажем,	че	по	този	образец	и	модел	на	тези	
европейски	богословски	факултети	е	създаден	по-късно	в	България	
и	 Богословският	факултет	 на	Софийския	 университет	 като	 висше	
духовно	и	църковно	училище.	
	 Присъствието	на	екзарх	Стефан	във	Фрибург	и	неговата	спе-
циализация	 и	 докторат	 там	 имат	 за	 цел	 той	 да	 бъде	 подготвен	 за	
професор	по	Омилетика	в	планирания	и	новоучреден	Богословски	
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факултет	през	1923	г.	в	София.	Малко	известен	факт	за	неговата	на-
учна,	просветна	и	духовно-обществена	дейност,	е	това,	че	той	завръ-
щайки	се	от	специализацията	си	като	доктор	от	Швейцария,	когато	
придобива	докторска	степен	за	своето	съчинение	за	проповедта	на	
презвитер	Козма	и	борбата	с	богомилството	в	България,	е	начначен	
като	професор	по	Омилетика	в	Богословския	факултет	и	чете	лекции	
на	студентите.	Неговото	научно	изследване	за	богомилите	и	презви-
тер	Козма,	което	беше	преведено	наскоро	и	издадено	на	български	
език,	е	защитено	и	издадено	през	1920	година	на	френски	език	в	град	
Лозана	в	Швейцария.	Съчинението	засяга	темата	за	догматическата	
полемика	на	презвитер	Козма	и	за	доктрината	и	апокрифната	кни-
жнина	на	богомилите.	Това	е	едно	интересно	и	задълбочено	изслед-
ване,	което	представя	църковната	гледна	точка	върху	богомилството	
и	дава	един	задълбочен	и	критичен	анализ	на	дуалистичната	бого-
милска	ерес.	В	своето	съчинение	архим.	д-р	Стефан	разкрива	пра-
вославното	църковно	и	догматическо	виждане	 за	богомилите	като	
средновековно	антицърковно	движение	и	дуалистична	ерес	и	отсто-
ява	по	един	компетентен	и	балансиран	начин	църковното	виждане	
по	въпроса.	

Научните изследвания за богомилите и презвитер Козма

	 В	началото	на	 20-те	 години	на	ХХ	века	и	 в	 други	 хумани-
тарни	науки	вече	е	налице	един	засилен	интерес	към	учението	на	
богомилите,	което	се	разглежда	не	само	като	една	дуалистична	ерес,	
разпространявана	първоначално	на	Изток	във	Византия	като	поре-
дица	от	дуалистични	движения	като	манихейство,	павликянство	и	
масалианство,	а	по-късно	прониква	и	сред	славяните	като	антицър-
ковно	и	антисоциално	движение,	което	навлиза	в	България	след	По-
кръстването	през	Х	век	по	времето	на	цар	Петър.	Това	дуалистично	
движение	на	българска	почва	придобива	нов	импулс	за	разпростра-
нение	сред	славянските	народи	чрез	старобългарската	християнска	
и	 апокрифна	книжнина,	но	 също	така	 то	прекрачва	държавните	и	
национални	граници	и	се	разпространява	в	следващите	векове	и	на	
Запад	в	много	области	на	Италия	и	Франция.	Много	изследователи	
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от	областта	на	историята,	европейската	литература,	славистиката	и	
богословието	се	обръщат	през	този	период	към	различни	страни	на	
богомилството,	разпространението	му	на	запад	и	изследват	тяхна-
та	апокрифна	литература,	дуалистични	възгледи,	социално	учение	
и	присъствие	в	средновековните	европейски	страни	на	Изток	и	на	
Запад.	В	тези	изследвания	в	една	или	друга	степен	се	разкриват	цър-
ковните	позиции,	но	понякога	преобладават	чисто	светските	възгле-
ди	за	литературната	активност	на	богомилите	и	разпространението	
на	тяхната	апокрифна	книжнина	на	разбираем	и	говорим	език	без	
оглед	на	техните	еретически	и	антицърковни	възгледи.
	 В	своето	изследване	за	богомилството	архимандрит	д-р	Сте-
фан	 включва	 историческите	 данни	 и	 литературни	 изследвания	 за	
широкото	 разпространение	на	 богомилската	 апокрифна	 книжнина	
до	негово	време,	но	разглежда	и	западната	богословска	литература	
по	темата,	която	отразява	специфичните	въпроси	на	западната	като-
лическа	църква	от	средновековния	период	и	научната	проблематика	
по	 темата	от	 следващите	векове.	Той	има	свой	собствен	критичен	
подход,	основан	върху	догматическото	учение	на	Църквата,	и	за	раз-
лика	от	други	по-романтични	представи	на	някои	автори	от	този	пе-
риод	и	 следващите	десетилетия,	 разглеждащи	богомилството	като	
предвестник	на	хуманизма,	на	Ренесанса	и	на	Реформацията,	Екзарх	
Стефан	 прави	 едно	 изключително	 задълбочено,	 критично,	 научно	
обосновано	 и	 догматически	 издържано	изследване	 на	 проблемите	
на	 дуалистичната	 ерес	 на	 богомилството,	 на	 техните	 етически	 и	
социални	 възгледи	и	 на	 антибогомилската	 полемика	 на	 презвитер	
Козма	 и	 църковната	 литература	 от	 времето	 на	Първата	 и	Втората	
българска	държава	(Екзарх	Стефан	2012).	
	 За	съжаление	неговото	съчинение	за	богомилството,	издаде-
но	на	френски	език	в	Лозана	през	1920	година,	остава	десетилетия	
наред	непознато	за	науката	и	широката	общественост	и	неиздадено	
на	български	език.	През	годините	от	края	на	40-те	и	началото	на	50-
те	 години	Екзарх	Стефан	има	намерения	да	го	издаде	в	разширен	
и	допълнен	вариант	на	български	език,	но	политическите	събития	
не	му	позволяват	да	осъществи	този	свой	замисъл.	Едва	през	2012	
година	е	отпечатано	това	допълнено	и	редактирано	от	него	издание	
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в	български	превод	и	 става	достояние	 за	 съвременните	български	
читатели.	По	този	начин	богословските	изследвания	на	Екзарх	Сте-
фан	за	богомилството	и	неговото	присъствие	в	България	и	Европа	
през	средновековния	период	едва	сега	и	през	последното	десетиле-
тие	навлизат	в	нашата	наука	и	са	предмет	на	по-сериозен	интерес	и	
критичен	анализ	от	съвр3еменните	български	изследователи.	Това	е	
нещо,	което	си	заслужава	в	днешно	време	да	бъде	предмет	на	спе-
циално	проучване	и	популяризиране,	защото	десетилетия	наред	не-
говият	 научен	 принос	 е	 бил	 пренебрегван	 в	 науката	 съзнателно	 и	
целенасочено,	или	по	незнание,	и	дори	днес	много	малко	хора	знаят,	
че	самият	Екзарх	Стефан	е	един	от	големите	научни	авторитети	по	
темата	в	областта	на	църковното	богословие	и	научните	проблеми	
на	 богомилството.	 Обикновено	 от	 периода	 на	 марксистката	 исто-
риотрафия	 имаме	 една	 литература	 за	 богомилите	 с	 един	 по-скоро	
романтичен	 привкус,	 която	 гледа	 на	 богомилите	 като	 на	 едни	 со-
циални	реформатори,	като	на	едни	ренесансови	движения	на	запад	
в	лицето	на	катарите	и	албигойците	и	се	акцентира	не	толкова	на	
тези	дуалистични	ереси,	които	са	антисоциални	и	антицърковни.	В	
известен	 смисъл	може	да	 приеме	 една	 такава	 трактовка	 за	 народ-
ния	характер	на	апокрифната	книжнина,	за	народния	език	и	специ-
фичната	естетика	и	философия	на	дуалистичните	движения,	които	
подготвят	някои	ренесансови	прояви	в	областта	на	литературата,	но	
това	влияние	е	периферно	и	второстепенно	в	културния	и	обществе-
ния	живот,	и	това	не	е	в	сърцевината	на	доктрината	на	богомилите	
и	богомилството	като	едно	дуалистично	религиозно	и	метафизично	
учение,	което	е	смущавало	християнството	чрез	своето	двубожие	и	
двуверие	и	е	отчуждавало	определени	групи	от	населението	и	цели	
общности	от	Църквата	през	средните	векове.	Богомилството	е	едно	
характерно	дуалистично	движение,	което	се	е	създало	в	недрата	на	
българската	християнска	традиция	и	е	смущавало	векове	наред	ду-
ховния,	църковния	и	държавния	живот	на	българите	в	продължение	
на	векове.	Това	е	един	важен	момент	от	историята	на	България,	за	
който	екзарх	Стефан	също	много	пъти	си	спомня	и	често	пъти	ин-
терпретира	и	доразвива	в	своите	проповеди,	особено,	когато	участва	
на	различни	юбилейни	тържества,	официални	събития	или	конгреси	
на	българските	учители	и	студентски	празници.	
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Академична и научна дейност на Екзарх Стефан

	 След	придобиването	на	доктората	си	в	Швейцария	епископ	
Стефан	е	бил	назначен	от	Св.	Синод	за	професор	по	Омилетика	в	
новоучредения	Богословски	факултет	и,	разбира	се,	в	същите	годи-
ни,	когато	се	основава	Богословския	факултет,	той	поема	и	по	пътя	
на	църковното	служение	като	е	ръкоположен	за	епископ	и	след	това	
е	избран	за	Софийски	митрополит.	Това	се	случва	през	периода	на	
смутните	години	след	войната	и	времето	на	идване	на	руските	бе-
жанци	в	България	след	Болшевишката	революция	през	1922-1923	г.	
За	кратък	период	от	време	той	е	чел	лекции	в	новоучредения	Бого-
словски	факултет	и,	макар	да	е	преминал	точно	тогава	към	църков-
но	архиерейско	служение,	е	продължил	сам	себе	си	да	счита	и	като	
академична	личност.	Много	пъти	той	се	приобщава	към	съсловието	
на	учителите	и	счита	себе	си	за	човек	на	академичните	среди	и	нау-
ката.		
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	 Така	 например	 през	 1941	 г.	 на	 един	 от	 общобългарските	
конгреси	на	учителите,	той	изрично	споменава,	че	е	бил	колега	на	
тогавашните	учители,	защото	сам	в	своята	младост	е	бил	учител	в	
Широка	лъка,	а	след	това	е	бил	преподавател	в	духовната	семинария	
в	Цариград,	докато	е	бил	там	като	помощник	и	протосингел	на	Ек-
зархията.	(Софийски	митрополит	Стефан	1941:	458-460).
	 По	 същия	начин	на	 тържествените	 академични	празници	в	
Богословския	факултет	пред	студентите	от	Софийския	университет	
Екзарх	Стефан	е	говорил	многократно	за	себе	си	като	за	академич-
на	личност	и	като	за	един	от	основателите	и	първите	професори	и	
преподаватели	в	Богословския	факултет.	Затова	и	ние	би	следвало	
да	го	почитаме	наред	с	другите	му	качества	и	като	един	от	първоос-
нователите	на	висшата	богословска	наука	и	учредители	на	висша-
та	богословска	школа	в	България,	заедно	с	професорите	 	Николай	
Глубоковски	и	архим.	д-р	Евтимий	Сапунджиев,	с	проф.	д-р	Ганчо	
Пашев,	проф.	протопрезв.	д-р	Стефан	Цанков,	с	академик	Иван	Сне-
гаров	и	акад.	Иван	Гошев	и	другите	руски	и	български	професори	
от	първото	поколение	богослови	(о.	Г.	Шавелски,	М.	Поснов,	Иван	
Марковски	и	други)	.	
	 Екзарх	Стефан	е	един	от	академичните	авторитети,	един	от	
духовните	колоси	на	българската	богословска	наука	и	на	българска-
та	духовна	мисъл.	Това	нещо	ке	вижда	и	в	следващите	години,	които	
са	години	на	междувоенна	криза,	как	той	реагира	като	пастир	и	като	
духовник,	като	митрополит	и	общественик	например	след	атентата	
в	катедралата	„Св.	Неделя“	през	1925	г.	Вижда	се	още	как	той	за-
почва	да	проповядва	за	това	ново	езичество,	което	заплашва	Европа	
и	християнството.	По-късно,	през	Втората	световна	война,	той	го-
вори	за	появата	на	нацизма,	за	разрухата	на	болшевизма,	на	всички	
тези	тоталитарни	движения,	като	един	псевдохристиянски,	псевдо-
религиозни,	 неоезически	 тоталитарни	 идеологии,	 които	 всъщност	
са	антихуманни	и	безчовечки.	В	тяхното	безбожие	всъщност	те	се	
превръщат	и	в	едни	антихуманни,	безчовечни	идеологии.	
	 По	всички	тези	теми	на	християнската	вяра	и	духовен	живот,	
по	тези	теми	за	християнската	просвета	и	училищно	образование,	
за	 културата	 и	 мирогледа	 на	 модерния	 човек,	 разбира	 се,	 Екзарх	
Стефан	си	прилича	много	по	своите	възгледи	и	убеждения	на	други	
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наши	изявени	митрополит	и	духовници	от	този	период,	като	Старо-
загорския	митрополит	Методий	Кусев,	като	Неврокопския	митропо-
лит	Борис,	а	преди	това	и	Търновския	митрополит	Климент.	
	 Екзарх	Стефан	е	наистина,	може	би,	един	от	последните	ве-
лики	духовни	колоси	на	възрожденската	духовна	традиция	и	култу-
ра,	на	народностните	и	хуманни	традиции	на	Българската	екзархия,	
на	принципите	на	българското	екзархийско	духовно-просветно,	учи-
лищно,	образователно	и	богословско	просвещение.	Ние	би	следвало	
да	разглеждаме	неговата	личност	и	дейност	не	толкова	като	политик,	
както	много	често	 се	интерпретира	живота	и	дейността	на	 екзарх	
Стефан	в	едни	чисто	църковно-политически	аспекти,	но	да	видим	
кои	са	движещите	мотиви	 за	неговата	обществена	и	общонародна	
дейност,	какви	са	основните	цели	и	идеи,	които	го	вдъхновяват	за	
активна	борба	„Церкви	и	Отечеству	на	ползу“.	Това	се	вижда	много	
ярко	през	1945	г.	с	борбата	за	вдигането	на	схизмата,	с	разрешаване-
то	на	този	проблем	на	църковното	единство,	който	тегна	над	Българ-
ската	екзархия	още	след	нейното	учредяване,	с	избора	му	като	трети	
по	ред	Български	екзарх	и	след	това,	разбира	се,	с	подготовката	за	
въздигането	на	Българската	патриаршия.	През	този	период	има	мно-
го	активна	борба	за	отстояване	на	автокефалията	и	достойнството	на	
Българската	църква	както	в	международен	план,	така	и	за	опазване	
на	нейното	 единство	и	 авторитет	 във	 вътрешнополитически	план.	
Подготовката	 за	 възстановяване	 на	 патриаршеското	 достойнство	
като	един	най-висок	ранг	на	нашата	поместна	и	автокефална	църква	
е	 също	до	 голяма	 степен	дело	на	приснопаметния	Екзарх	Стефан	
(Български	екзарх	Стефан	I	1998).

Българският екзарх Стефан и неговото присъствие в медиите и 
медийното пространство

	 На	първо	място	като	митрополит	на	Софийска	 епархия	 ек-
зарх	 Стефан	 участва	 много	 активно	 в	 църковно-просветната	 дей-
ност	на	българските	църковни	периодични	издания	като	„Църковен	
вестник“,	„Народен	страж“	и	други.	Той	постоянно	отправя	своите	
архипастирски	призиви	и	послания	към	българското	свещенство	в	
Софийска	епархия	най-вече,	но	и	в	по-широк	обхват.	Постоянно	из-
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нася	проповеди,	пише	статии	и	произнася	тържествени	слова	и	по-
учения,	църковни	речи	и	духовни	наставления.	В	тези	съчинения	с	
негови	речи,	послания	и	проповеди	можем	да	видим	как	всяка	годи-
на	по	време	на	Великия	пост,	както	и	за	големите	християнски	праз-
ници,	за	Възкресение	Христово,	по	повод	празника	на	светите	братя	
Кирил	и	Методий,	той	винаги	излиза	с	много	сериозни,	задълбочени		
и	духовно	издържани	богословски	послания,	речи,	слова	и	поучения	
към	вярващите,	към	младежите	и	учениците,	към	студентите	и	към	
всички	граждани.	Неговите	християнски	послания	и	духовни	напът-
ствия	са	насочени	не	само	към	вярващите	в	чисто	църковен	план,	но	
и	към	младите	хора,	студентите,	политиците,	адвокатите	и	магист-
ратите,	писателите	и	журналистите	и	към	цялата	широка	българска	
общественост	(Български	екзарх	Стефан	I	1998).
	 С	появата	на	радиото	в	България,	едни	от	първите	предава-
ния	на	тогавашното	радио	София	са	излъчвания	в	ефир	на	богослу-
женията	от	Софийските	храмове,	а	и	самият	Софийски	митрополит	
Стефан	е	един	от	активните	и	редовни	сътрудници	на	Българското	
радио.	Там	той	се	проявява	като	проповедник,	като	авторитетен	ду-
ховник,	 богослов	 и	 пастир	 на	 своето	 духовно	 паство,	 с	 което	 той	
подкрепя	активно	освен	църковната	преса,	освен	вестниците	и	дру-
ги	периодични	издания	като	печатни	медии,	също	така	и	радиото,	
както	и	новите	форми	на	радио-проповед	и	радио-беседи,	които	то-
гава	навлизат	през	20-е	и	30-е	години	на	XX	в.	Разбира	се	той	пише	
и	 за	 други	 вестници	и	печатни	издания,	 сътрудничи	на	радиото	и	
по	 време	на	Втората	 световна	 война	и	 смутните	 години	 за	Бълга-
рия.	По	време	на	Втората	световна	война,	когато	става	критичен	по	
въпросите	на	евреите	и	политиката	на	нацистите	от	Третия	райх	и	
се	обявява	в	защита	на	българските	евреи	в	духа	на	решенията	на	
Църквата	някои	негови	 статии	биват	цензурирани	и	ограничавани	
от	тогавашните	власти.	В	неговите	дневници,	в	неговото	запазено	
документално	наследство,	в	архивите	свързани	с	живота	и	делото	на	
екзарх	Стефан,	можем	да	видим	как	той	с	огорчение	посочва,	че	ре-
довните	му	рубрики	в	много	от	столичните	вестници	започват	да	бъ-
дат	ограничавани	и	цензурирани,	защото	се	осмелява	да	говори	кри-
тично	за	нацистите	и	тяхната	агресивна	и	нехристиянска	политика,	
за	античовешката	идеология	на	Третия	райх	и	грубата	антихуманна	
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завоевателна	политика	-		че	това	е	една	идеология	повлияна	от	ан-
тичовешки	езточници,	от	философията	на	Ницше	и	Ницшеанството	
с	тяхната	теория	за	свръхчовека.	Осмелява	се	да	твърди	и	отстоява	
своята	позиция,	че	това	идеологизиране	на	политиката	и	живота	не	
е	християнско	и	не	води	към	мир,	добросъседство,	братство	и	съ-
зиждане	на	Европа	в	нейните	християнски	корени	и	християнската	
й	идентичност,	а	че	това	е	нещо	варварско	и	постхристиянско	като	
политика,	която	се	гради	на	нещо	безбожно	и	неоезическо	(Екзарх	
Стефан	1945).	
	 Позицията	 на	 Екзарх	Стефан	 е	 същата	 и	 по	 отношение	 на	
болшевиките	и	техните	гонения	срещу	християните	и	Църквата.	Ма-
кар	да	прави	ясно	разграничение	между	Русия	и	 славянството,	 от	
една	страна,	на	които	симпатизира,	и	войнстващия	атеизъм	на	бол-
шевиките	и	тоталитарния	комунистически	режим,	които	преследват	
християните	и	потискат	Църквата,		много	от	тези	негови	проповеди	
и	пастирски	послания	са	били	често	пъти	цензурирани	или	доклад-
вани	на	комунистическите	власти,	които	започват	да	гледат	на	него	
след	1945	година	с	нарастващо	подозрение	като	на	неудобен	за	но-
вата	атеистична	политика	елемент.	Може	да	се	каже	съвсем	уверено,	
че	Екзарх	Стефан	е	пример	за	един	достоен	и	смел	духовник,	който	
издига	гласа	на	Църквата	в	трудни,	критични	моменти	за	вярващите	
и	обществото	по	време	на	войните,	в	защита	на	евреите	по	време	на	
холокоста	и	антиеврейските	преследвания	на	расистката	идеология	
на	нацизма.	По	това	време	той	е	един	от	стожерите	на	това	велико	
християнско	дело	в	защита	на	гонените	и	преследвани	евреи	в	Бъл-
гария,	което	разкрива	достойнството	и	доблестта	на	християнските	
духовни	водачи	и	величието	на	Българската	православна	църква,	ко-
гато	тя	застава	в	защита	на	невинните	и	страдащите	свои	съгражда-
ни	и	не	позволява	тяхното	депортиране	в	лагерите	на	смъртта.	Всич-
ки	тези	антихристиянски	политически	идеологии	на	ХХ	век,	които	
госдподаруват	в	света	и	Европа	в	тези	исторически	и	съдбовни	за	
човечеството	моментни,	според	Екзарх	Стефан	са	продукт	на	зем-
ни	и	ограничени	интереси,	на	конюнктурни	политически	страсти,	
обхванали	по	онова	време	политиката	и	общественото	съзнание,	и	
заплашващи	да	обхванат	изцяло	българското	общество	и	да	всяват	
вражда	 и	 братоубийства	 в	 разрез	 с	 християнската	 любов	 и	 жерт-
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воготовност	към	ближния.	За	да	 се	предпази	народа	от	пагубните	
влияния	на	тези	антихристиянски	и	„неоезически“	по	своя	характер	
идеологии	Софийският	митрополит	Стефан	 води	 смела	и	 открита	
духовна	борба	за	отстояване	на	Евангелските	истини	и	проповядва	
мъжествено	Христовото	слово	сред	народа.	(Екзарх	Стефан	1947)
	 Заради	това	много	от	изследователите	в	днешно	време	при-
знават	 и	 посочват,	 че	 Екзарх	 Стефан	 е	 бил,	 заедно	 с	 митрополит	
Кирил	Пловдивски,	и	с	другите	изявени	български	архиереи	тогава,	
истинският	„глас	на	Българската	църква“	и	„живата	съвест“	на	бъл-
гарския	народ.	Това	са	духовни	пастири	и	достойни	архиереи,	които	
са	носители	на	този	изначален	възрожденски	и	християнски	дух	на	
Българската	екзархия,	който	вдъхновява	народа	в	борбата	му	за	сво-
бода,	равноправие	и	човешко	достойнство	и	не	допуска	тиранията	
и	диктатурата.	Те	са	били	гласовете	на	Църквата,	която	като	истин-
ската	съвест	на	българския	народ	застава	на	бъдна	стража	в	защита	
на	народа	и	се	противопоставя	срещу	безчовечното	и	антихуманно	
политическо	движение	на	тогавашните	тоталитарни	идеологии.	За	
това	и	Екзарх	Стефан	неуморно	повтаря	и	проповядва,	че	Българска-
та	църква	е	„народна	църква“,	която	е	свързана	неразривно	с	духа	и	
традициите	на	българския	народ.	Тя	не	е	държавна	църква	и	не	може	
да	 се	подчинява	на	 държавната	идеология	или	на	 държавната	по-
литика,	когато	тя	върви	в	разрез	с	Евангелските	постулати	на	хрис-
тиянската	етика	или	драстично	нарушава	Евангелските	принципи	и	
ценности	на	християнската	вяра	и	нравственост	на	българския	на-
род.	
	 Това	 именно	 е	 един	 от	 принципите,	 които	 Екзарх	 Стефан	
въвежда	за	Българската	църква,	като	една	народностна	църква.	На	
запад	по	 това	 време,	 например	 в	 скандинавските	 страни	 се	 прави	
разлика	 между	 народна	 църква	 -	 	 Volkskirche	 и	 държавна	 църква	
–	 Staatskirche.	 По	 това	 време	 дори	 самите	 протестантски	 църкви	
и	 евангелски	 християни	 в	 Германия	 се	 разделят	 на	 такива,	 които	
приемат	 идеологията,	 наложена	 от	 нацистите	 върху	 тогавашната	
официална	(лутеранска)	църква	в	Германия	(Rаichskirche)	и	такива,	
които	са	останали	на	своите	строго	християнски	–	евангелски,	по-
зиции	и	са	биби	опозиционно	настроени	срещу	идеологията	и	прак-
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тиката	на	нацизма.	Те	се	обявяват	срещу	арийската	идеология,	която	
се	опитва	да	бъде	наложена	и	върху	Църквата	и	се	определят	като	
„Изповедническа	църква“	 (Bekenendekirche).	Това	 са	християните,	
които	 изповядват	 Христос	 и	 Евангелието	 въпреки	 политическата	
идеология	и	временната	конюнктура	на	тогавашния	тоталитарен	на-
цистки	режим.	В	тази	борба	Екзарх	Стефан,	 заедно	с	други	наши	
богослови	като	акад.	проф.	протопрезв.	д-р	Стефан	Цанков	и	други	
духовници	симпатизират	на	тези	християни	и	богослови	в	Германия	
и	ги	подкрепят	и	сътрудничат	с	тях.	Тези	християнски	движения	за	
борба	с	тоталитарните	идеологии	и	движения,	които	на	Запад	се	бо-
рят	срещу	нацизма	и	срещу	тоталитаризма,	са	същинските	духовни	
сили	в	Европа	за	запазване	на	християнството	и	духовните	корени	
на	демокрацията.	За	това	след	политическите	промени	в	България,	
Софийският	митрополит	Стефан	е	разпознат	като	един	от	водещите	
носители	на	християнския	дух	на	свобода	и	самоопределение	на	на-
рода,	на	демократичните	ценности	и	традиции	на	българския	народ	
и	Българската	църква	и	заради	това	именно	свое	мъжествено	и	до-
стойно	поведение	е	издигнат	и	избран	за	екзарх.	
	 Така	поради	смелата	позиция	за	борба	срещу	диктатурата	и	
тиранията,	която	Екзарх	Стефан	води	в	България	и	Европа	още	от	
началото	на	Първата	световна	война	и	до	края	на	Втората	световна	
война,	той	си	спечелва	уважението	и	авторитета	сред	българите	и	
цялото	общество	като	истински	християнски	духовен	водач,	църко-
вен	лидер	и	смел	пастир	на	своето	духовно	паство	(Екзарх	Стефан	
1947:	76-91).	Тогава	става	възможно	и	преодоляването	на	схизмата,	
чрез	преговори	с	Цариградската	Вселенска	патриаршия,	и	възвръ-
щане	на	 същинския	каноничен	статут	на	Българската	църква	като	
призната	от	всички	автокефална	поместна	православна	църква	на-
равно	с	другите	поместни	църкви.	
	 Тогава,	обаче,	започва	да	се	засилва	разделението	в	междуна-
родните	отношения,	да	се	спуска	постепенно	„желязната	завеса“	в	
следвоенна	Европа	и	да	се	оформят	двата	противоборстващи	си	ла-
гера	на	демократичните	страни	на	Запад	и	комунистическите	страни	
с	„народна	демокрация“	на	Изток.	Засилването	на	комунистическия	
тоталитарен	 режим,	 който	 се	 основава	 на	 атеистична	 пропаганда	
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и	материалистическа	 идеология,	 не	може	 и	 не	 иска	 да	 се	 съобра-
зи	със	свободата	на	духа	и	църковната	независимост,	не	приема	де-
мократичните	принципи	на	самоопределение	и	не	признава	силата	
на	духа,	основани	върху	християнските	ценности	и	добродетели	на	
вярата	в	Бога,	надеждата	и	любовта	към	Бога	и	ближните.	В	така-
ва	обстановка	личността	на	Екзарх	Стефан	започва	да	става	преч-
ка	за	новата	власт,	която	иска,	например,	свещениците	да	членуват	
в	политическата	организация	на	Отечествения	фронт	(ОФ),	докато	
църковният	 предстоятел	 счита,	 че	 свещениците	 трябва	 да	 останат	
независими	и	политически	неутрални,	а	Българската	църква	да	не	се	
политизира,	за	да	не	става	зависима	от	политическата	власт.	
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Църковният певец като словесно-
духовен инструмент на Бога и 
отговорностите при носене на 
църковнопевческото служение

																													д-р	Калин	Кирилов

	 В	Православната	църква	е	утвърдено	по	време	на	богослуже-
нията	за	прослава	на	Бога	да	се	използва	само	човешкият	глас.	Ос-
новната	причина,	поради	която	се	забранява	използване	на	музикал-
ни	инструменти,	намираме	в	книга	на	И.	Гарднер	„Богослужебное	
пение	русской	православной	церкви,	I”1.
	 Според	 някои	 руски	 историци	 и	 теоритици	 на	 църковното	
пеене,	 както	 и	 църковни	 отци	 „инструменталната	 музика	 широко	
се	е	употребявала	от	езичниците	при	техните	култови	церемонии,	а	
християните	славят	Бога	не	с	безжизнени	бездушни	предмети,	но	с	
най-благородния	естествен	инструмент	–	човешкия	глас.”	Славян-
ските	 православни	 църкви	 са	 приели	 принципа	 на	 богослужебно-
то	пеене	и	неприемането	на	каквато	и	да	е	инструментална	музика	
от	Гръцката,	византийска	православна	църква.	Основната	причина	
според	 И.	 Гарднер	 за	 неприемането	 на	 музикалния	 инструмент	 в	
богослужението	е,	че	само	думите	са	способни	точно	да	изразяват	
конкретните,	логически	изразени	идеи.	Молитвата,	поучението,	по-
вествованието	и	 др.	могат	 да	 бъдат	 недвусмислено	изразени	 само	
чрез	думи...Това	не	може	да	стане	чрез	безсловесната	инструментал-
на	музика.	Тя	може	само	да	развлича	и	услажда	слуха,	да	събужда	
тези	или	онези	емоции	и	до	известна	степен	да	бъде	емоционална	
реакция	на	идеи,	изказани	чрез	думите...Думите,	украсени	с	музи-
кален	елемент	–	звука,	съчетават	логическа	яснота,	и	определеност	
на	изказаната	емоционална	реакция...Музикалната	окраска	изниква	
от	текста	като	емоционална	окраска	на	идеите,	изразени	чрез	думи.	
1 Гарднер, И. Богослужебное пение Русккой православной церкви, I”. Москва, 
2004.
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Музикалният	инструмент	не	може	да	говори,	а	затова	и	не	може	да	се	
моли,	да	поучава,	да	разказва2.		Богослужебното	пеене	са	думи,	емо-
ционално	украсени	с	музикален	звук,	произведен	от	този	глас,	т.е.	
от	този	човек,	който	произнася	самите	думи...	музикалният	елемент	
в	такъв	случай	се	управлява	от	думите	и	изразяващите	го	идеи3.		В.	
Деряжный	в	За	принципите	и	методите	на	Руската	вокална	педаго-
гика	казва:	„Гласът	на	певеца	–	това	е	най-съвършеният	музикален	
инструмент,	защото	той	не	е	само	звукообразуващ	инструмент,	но	и	
словообразуващ“4.	
	 В	днешно	време	малко	певци	отделят	нужното	внимание	на	
начина	 на	 изпълнение	 на	 църковните	 песнопения.	 Един	 църковен	
певец,	за	да	изпълни	художествено	дадено	песнопение,	той	трябва	
добре	 да	 владее	 своето	 тяло	 като	 инструмент,	 съставено	 от	 дух	 и	
материя.	Духът	трябва	да	бъде	водач,		да	контролира	и	ръководи	тя-
лото.	Църкояният	певец	има	отговорната	задача	чрез	пеенето	си	да	
вдъхновява	миряните	за	молитва	и	да	усилва	вярата	и	желанието	им	
за	 богообщение.	Ако	 той	 пее	молитвено	 и	 художествено,	 това	ще	
предизвика	молитвеност	и	у	вярващите.	Техните	молитви	ще	станат	
по-съсредоточени,	задълбочени	и	смислени.	Така	църковният	певец	
спомага	 за	 тяхното	 духовно	 преживяване	 по	 време	 на	 богослуже-
нието.	Умът,	сърцето	и	тялото	заедно	съзерцават	Божията	слава.	Раз-
умът	и	чувствата	заедно	славословят	и	благодарят	на	Бога.	Вярва-
щите	ще	търсят	спасение	не	навън	в	света,	а	в	Църквата,	в	нейния	
богослужебен	живот,	съгряван	от	благодатта	на	Светия	Дух.	
	 Първото	основно	изискване	към	църковния	певец	е	да	бъде	
член	на	Христовата	църква,	т.е	да	бъде	кръстен.	Чрез	св.	тайнства	
Кръщение	 и	Миропомазване	 той	 получава	Христовата	 благодат	 и	
благодарение	на	това	може	да	възраства	в	благочестие	и	морал,	стре-
меж	към	съвършенство	и	богоуподобяване.	
	 Още	преди	установяване	на	тайнството	Св.	Кръщение	Гос-
под	Иисус	Христос	в	Своята	беседа	с	Никодим	указал	безусловната	

2 Гарднер, И. Пос. съч., с. 52.
3 Пак там, с. 57.
4 Игнатов, Л. За църковното пение. – В: Ab oriente lux. Музиката на православния 
изток. Българско музикално сдружение, национален фонд „Култура”, София, 
2018, с. 31-36; Деряжный, В. Пос. съч., с. 51;
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му	необходимост	за	спасението:	„ако	някой	се	не	роди	от	вода	и	Дух,	
не	може	да	влезе	в	царството	Божие;	роденото	от	плътта	е	плът,	а	
роденото	от	Духа	е	дух“	(Йоан	3:5-6)5.		Св.	Теофан	Затворник	каз-
ва:	„Извън	Църквата	няма	духовен	живот	и	духовно	живеещи	лица.	
Затова	да	бъдем	в	Църквата,	в	живо	съчетание	и	съюз	с	нея,	е	неот-
менимо	условие	за	желаещите	да	живеят	духом	и	да	преуспяват	в	
християнския	живот“6.	
От	древност	над	певеца	са	се	чели	молитви	от	свещенослужители-
те,	 с	които	той	придобивал	правото	да	пее	публично	на	Бога	 (Пс.	
103:33).	В	Стария	завет	имало	псалмопевци	(1	Пар.	9:33),	свещено-
певци,	певци	и	певици	(1	Пар.	23:5;	1	Ездра	2:42,	65;	2	Ездра	5:27,	
41),	които	са	се	разделяли	на	два	клира	(Неем.	12:	31-47),	между	кои-
то	имало	началник	на	хвалението	и	молитвата	(Неем.	11:17,12,46).	
Певците	или	псалмопевците	в	древност	са	съставяли	низшата	сте-
пен	на	четците7.	
	 В	Новия	Завет	званието	„певец”	осветил	Сам	Господ	Иисус	
Христос	и	св.	апостоли,	които	след	Тайната	вечеря	пеейки,	отишли	
на	Елеонската	планина	(Мат.	26:30)8.	
	 В	 първите	 времена	 от	 съществуването	 на	Църквата	 е	 било	
разрешено	да	пеят	всички	присъстващи	на	богослужението9.		На	Ла-
одикийския	събор	(ок.320г.)	било	прието	прочутото	15-то	правило,	
според	което	църковното	пеене	може	да	бъде	изпълнявано	само	от	
канонически	певци	в	Църквата	със	специално	посвещение	за	своята	
дейност:	„Не	трябва	никой	друг	да	пее	в	църква,	освен	певци,	кои-
то	се	броят	в	клира	и	които	се	качват	на	амвона	и	пеят	по	книга”10.		
Много	църкви,	обаче,	отхвърлят	ограниченията,	наложени	от	Лаоди-
кийската	църква.	В	първата	си	беседа	върху	осма	глава	на	книгата	от	
св.	пророк	Исаия	св.	Йоан	Златоуст	споменава	за	практиката	да	пеят	
5 Помазански, М. Животът на Църквата в благодатта на Светия Дух. С., 2005, с. 13.
6 (Карелин) Рафаил, архим.. Без Църквата няма спасение. Св. Гора, Атон, 2004, с. 
11.
7 Нефедов, прот. Г. Тайнства и обряды Православной церкви. Москва, 1999, с. 
205.
8 Пак там.
9 Нефедов, прот. Г. Пос. съч. с. 205.
10 Стефанов, И. Правила на Светата православна църква, Св. Гора, Атон, 2004, с. 
247.
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всички	присъстващи	в	храма,	без	да	я	оспорва	или	осъжда.	Затова,	
че	тя	е	продължила	и	в	по-късно	време,	свидетелстват	молитвосло-
вите,	достигнали	до	нас	 с	думите:	 „народът	отвръща...”,	 „народът	
пее...”	и	др.	Постепенното	й	ограничаване	започва	през	IV	век,	а	два	
века	по-късно	в	почти	всички	храмове	на	източната	църква	вместо	
всички	присъстващи	на	богослужението	пеят	само	певци11.
	 Съвременният	 чин	 за	 посвещение	 на	 четец	 или	 певец	 има	
гръцки	произход.	Над	него	архиереят	чете	специални	молитви	и	се	
извършва	постригване	на	косите12.		
	 Молитвите	към	Бога	се	изразяват	в	славословия,	благодаре-
ния	и	просби.	В	тях	вярващите	славословят	Бога13,	благодарят	Му	за	
Неговите	благодеяния	и	изпросват	от	Него	помощ	и	прошка	за	свои-
те	грехове.	В	храма,	освен	свещеника	и	дякона,	църковният	певец	
също	носи	голяма	отговорност		по	време	на	богослуженията.	Спаз-
ването	на	нравствените	и	морални	принципи	от	певеца	са	от	същест-
вено	значение	в	процеса	на	преживяване	и	художествено	пресъзда-
ване	съдържанието	на	църковните	песнопения.	Вярващите	изпитват	
уважение	и	доверие	към	него,	ако	той	притежава	високи	нравствени	
добродетели.	Много	от	миряните,	подражавайки	му,	запяват	свеще-
ните	мелодични	текстове,	пропити	със	смирение	и	покаяние.	
	 Църковният	певец	трябва	да	пее	разбираемо.	Чрез	своето	пе-
ене	той	трябва	да	помогне	на	молещите	се	да	се	настроят	молитве-
но.	Написаните	слова	се	предават	на	вярващите	чрез	текста	и	мело-
дията.	Слушайки	и	разбирайки	песнопенията,	 вярващите	мислено	
повтарят	просбите	и	 славословията,	 като	 достигат	 до	 съзнание	 за	
своята	духовна	нищета.	Св.	ап.	Павел	казва:	„Благодаря	на	моя	Бог,	
задето	повече	от	всинца	ви	говоря	езици;	но	в	църква	предпочитам	
да	кажа	пет	думи	разбрани,	за	да	поуча	и	други,	отколкото	хиляди	
думи	на	език	непознат”	(1Кор.	14:	18-19).
	 Изискванията	към	църковния	певец	се	съдържат	в	църковни-
те	канони	в	Правила	на	Св.	Православна	църква.	Те	повеляват	той,	

11 Авксентий, архим. Литургика. Част втора. Пловдив, 2007, с. 34
12 Срв. пак там, с. 206.
13 Срв. Игнатов, Л. Символно-номерологичната хипотеза за броя на 
източноцърковните гласове в контекста на творенията на св. отци до св. Иоан 
Дамаскин. – В: сп. Християнство и култура, бр. 10 (137)1 2018, с. 119.
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като	част	от	църковния	клир,	да	води	благочестив	и	морален,	бого-
угоден	живот,	за	да	не	става	повод	за	съблазън	на	вярващите	(прави-
ло	43,	54,	55,	56,	57,	61,	72,	79)14.		
	 Изискване	на	църковните	канони	е	певците,	като	клирици,	да	
не	бъдат	скопени.	Така	повеляват	Апостолските	правила	21,	22	и	23,	
както	и	първо	правило	на	Първия	вселенски	събор	(325	г.),	състо-
ял	се	в	гр.	Никея	по	времето	на	св.	император	Константин	Велики.	
Изключение	се	допуска,	 само	ако	скопяването	е	по	рождение,	 ако	
е	станало	поради	болест	и	лекарска	намеса,	или	поради	принуда	и	
човешко	насилие15.			
	 Молитвата	е	беседа,	разговор	на	човека	с	Бога16.	 	Затова	на	
Бог	трябва	да	се	пее	с	чистота	и	святост,	тъй	като	Сам	Той	е	Свят:		
„бъдете	свети,	защото	Аз,	Господ,	Бог	ваш,	съм	свет“	(Лев.	19:2).	За	
добродетелния	живот	и	съзнанието	за	отговорност,	които	трябва	да	
има	църковният	певец,	говорят	светите	отци.	Св.	Игнатий	Богоносец	
(†107	г.),		виден	предвестник	на	певческо-ценностна	мисъл,	в	посла-
нието	си	до	ефеските	християни	относно	църковните	певци	съветва:	
„Всички	трябва	да	образувате	един	хор,	та,	настроени	в	единомис-
лие,	като	започнете	дружно	песен	Богу,	единогласно	да	я	пеете	на	
Отца	чрез	Иисуса	Христа,	за	да	ви	чуе	и	по	вашите	добри	дела	да	ви	
признае	за	членове	на	Своя	Син.	И	тъй,	полезно	е	за	вас	да	бъдете	в	
пълно	единение	помежду	си,	та	винаги	да	бъдете	в	съюз	и	с	Бога”17.		
Следователно,	за	да	бъде	пеенето	на	църковния	певец	благодатно,	то	
трябва	да	се	отличава	с	добродетелен	живот.
	 Св.	 Василий	 Велики	 (†379	 г.)	 в	 едни	 от	 своите	 съчинения	
говори	 за	 достойното	 изпълняване	 на	 певческата	 длъжност.	 Спо-
ред	него	свойствени	за	природата	на	човека	са	и	„телесните	дейст-
вия,	извършвани	в	слава	Божия,	когато	под	управлението	на	благо-
настроения	ум,	не	допускаме	нищо	нестройно	в	движенията	си”18.
Според	 светия	отец	 „словесният	псалтир	 (лира	–	б.	 а.)	 се	изявява	
14 Стефанов, И. Пос. съч., с. 26, 28, 29, 32.
15 Пак там, с. 20-21, 56.
16 Коев, Т. Православен катехизис. С., 1985, с. 45.
17 Цоневски, Ил.Патрология. Живот, съчинения и учение на църковните отци, 
учители и писатели. С., 1986, с. 74.
18 Василия Великаго, Архиепископа Кесарiи Кападокiискiя. Творенiя, часть первая, 
Москва, 1900 (репринтное издание. Москва, 1993), беседа на 29 псалом, с. 215.
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най-вече	 тогава,	 когато	делата	 са	преведени	в	 съгласие	 със	 слова-
та”19.		Той	пояснява:	„Не	всеки,	който	произнася	с	устните	си	слова	
от	псалома	пее	на	Господа,	но	всички,	които	от	чисто	сърце	възнасят	
псалмопения,	всички,	които	са	праведни	и	пазят	правдата	пред	Бога,	
само	такива	могат	да	пеят	на	Бога	–	вярно	съблюдаващите	духовни-
те	норми”20.		„Както	кривият	крак	не	приляга	в	добре	изработената	
обувка,	така	и	от	сърцата	на	развратените	е	неприлична	похвалата	
към	Бога”21.		„Те	представят	себе	си	за	пеещи,	но	в	действителност	
не	пеят.	Очистете	сърцата	си,	за	да	плодоносят	на	Духа,	стани	пра-
веден,	дойди	в	състояние	разумно	да	пееш	на	Господа”;22		„...когато	
придобием	праведност,	тогава	ще	ни	е	позволено	да	хвалим	Госпо-
да;...как	ще	 принесеш	хвала,	 когато	 правият	Дух	Го	 няма	 вътре	 в	
тебе	 (Пс.	50:12);	 „...след	изправлението	ти	–	 тогава	 си	достоен	да	
пееш	 на	 Бога	 под	 звуците	 на	 десетострунен	 псалтир	 (Пс.	 32:2);...
понеже	са	десет	главните	заповеди,	написани	при	първото	законода-
телство.	
	 Чуйте	заповедта:	„добре	пейте!”	–	с	неразсеяна	мисъл,	с	ис-
крено	разположение.	Поради	това	пейте	в	съглашение,	единодушие	
и	единение	в	любовта.”23   
	 Св.	Василий	Велики	ни	уверява:	„Според	Божието	обещание,	
който	добре	прослявя	Бога,	той	ще	бъде	прославен	и	от	Него	(1	Цар.	
2:30)24.	Така	и	лицето	на	Моисей	се	прославило,	тъй	като	той	уме-
ел	 добре	 да	 прославя	 Бога”25.	 	 „А	 за	 имащите	 превратни	 понятия	
за	Бога,	т.е.	за	еретичестващите,	никой	да	не	мисли,	че	хвалебните	
псалмопения	на	такива	са	богоугодни”26.		
	 В	10-то	правило	на	Картагенския	събор	(419	г.)	се	повелява	

19 Пак там, беседа на 48 псалом, с. 304.
20 Пак там, беседа на 29 псалом, с. 219.
21 Пак там, беседа на 32 псалом, с. 228.
22 Пак там, беседа на 29 псалом, с. 229.
23 Василия Великаго, Архиепископа Кесарiи Кападокiискiя. Пос. съч., с. 228, 229, 
230, 231.
24 Вж. Игнатов, Л. За творенията на св. Василий Велики от музикално 
гледище. – В: сп. Християнство и култура, брой:1, 2009, стр. 93-
104.                                                                                                                                                                                                                
25 Пак там, с. 291-292.
26 Пак там, с. 292.
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епископът	при	посвещаването	на	певец	да	произнася	думите:	„Това,	
което	пееш	с	уста,	в	това	вярвай	със	сърцето,	а	това,	в	което	вярваш	
със	сърцето,	изпълнявай	на	дело”27.		Както	песнопенията	имат	въз-
вишен	характер,	така	и	мислите,	чувствата	и	делата	на	църковния	
певец	 трябва	 да	 бъдат	 възвишени.	Интересни	 мисли	 в	 това	 отно-
шение	са	вложени	в	писанията	на	Псевдо-Дионисий	Ареопагит	(V	
век)28.	
	 Певецът	трябва	да	има	положително	и	отговорно	отношение	
към	пеенето,	да	има	съзнанието,	че	като	певец,	е	отговорен	пред	Бога	
и	хората,	че	от	него	се	изисква	да	пее	на	Бог	с	ум	и	сърце,	благого-
вейно	и	съвършено.	Сам	Господ	Иисус	Христос	повелява:	„бъдете	
съвършени,	както	е	съвършен	и	Небесният	ваш	Отец“	(Мат.	5:48).
	 Желателно	е	също	така	църковният	певец	да	има	богословско	
образование.	То	му	помага	да	осъзнае	голямата	роля	на	църковното	
пеене	за	вярата	на	миряните	и	участието	им	в	богослужебния	живот	
на	Църквата.	Според	блаж.	Йероним,	едно	от	изискванията	към	цър-
ковния	певец	е	той	да	познава	Свещеното	Писание.	В	църковните	
песнопения	църковните	химнописци	майсторски	са	вплели	догма-
тическите	истини	на	Църквата.	Чрез	текста	и	мелодията	църковният	
певец	трябва	да	предаде	богословския	смисъл,	вложен	в	песнопени-
ята.	Чрез	текста	и	мелодията	той	става	преподавател	по	догматика	
и	църковна	история,	проповедник	на	Словото	Божие.	Неговата	от-
говорност	пред	Бога	и	хората	 е	много	 голяма.	Богословската	под-
готовка	му	помага	той	да	разбира	смисъла	на	песнопенията,	които	
изпълнява	и,	разбирайки	го,	да	го	предава	на	вярващите	чрез	своето	
музикално	изпълнение.	Чрез	стихове	и	мелодия	светите	отци	са	пре-
подали	догматиката	и	историята	на	Църквата.	
	 Разбирането	съдържанието	на	текста	ще	спомогне	пеенето	да	
не	бъде	механично	и	неосъзнато,	а	прочувствено	и	трогващо.	Певе-
цът	трябва	така	да	пее,	че	да	завладява	сърцата	на	вярващите	и	да	
пробужда	у	тях	чувство	на	молитвеност	и	умиление.
	 Църковният	 певец	 трябва	 да	 отдаде	 всичко	 от	 себе	 си,	 да	

27 Нефедов, прот. Г. Пос. съч., с. 205.
28 Вж. Игнатов, Л. Църковномузикалните и химнологични податки в съчиненията 
на Псевдо-Дионисий Ареопагит. – В: сп. Християнство и култура, брой:10, 2017, 
с. 102-115.
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вложи	цялата	 си	 воля	и	 сили,	 да	използва	изцяло	музикалните	 си	
качества	 за	 прослава	 на	Бога.	Църковният	певец	 трябва	 да	 спазва	
акустичните	закони	на	звукоизвличането,	да	използва	брилянтна	и	
виртуозна	вокална	техника,	 за	да	изпълнява	с	лекота	и	молитвено	
трудните	църковни	песнопения.		Това	е	неговата	жертва	пред	Бога	
–	умилително,	възвишено	и	съвършено	пеене,	трогващо,	разтърсва-
що	духовната	същност	на	човека.	Певецът	трябва	да	направи	всич-
ко	възможно,	 за	да	привлича	хората	към	богослужебния	живот	на	
Църквата,	а	не	да	ги	отдалечава.	
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Музеят като място за среща с 
православната традиция

доц.	д-р	Екатерина	Дамянова

	 При	 всички	 случаи	 на	
промяна	 и	 преломи	 културата	
на	 едно	 общество	 съхранява	
съзнанието	 за	 приемственост.	
В	нашето	съвреме,	когато	обръ-
щането	 към	 историческото	 ни	
наследство	 става	 една	 от	 зада-
чите	 в	 нравственото	 възпитаие	
на	 подрастващите,	 музеят	 се	
явява	своеобразен	„посредник”,	
който	помага	на	посетителя	да	
възстанови	връзката	между	ми-
нало,	 настояще	 и	 бъдеще.	 Ре-
лигиозната	 култура	 в	 частност	
е	 неделима	 част	 от	 културната	
идентичност	на	всяка	общност,	
поради	което	местата,	на	които	
се	срещаме	с	нея,	не	се	ограни-
чават	 само	 с	 храмовото	 прос-
транство.	 В	 какво	 отношение	
би	могла	да	се	разгледа	връзка-
та	между	музея	и	религиозните	
вярвания	на	българите	и	как	му-
зеят	може	да	се	превърне	в	мяс-
то	за	православно	образование?
От	 една	 страна,	 археологиче-
ските	 паметници,	 книжовното	
богатство,	 етнографските	 из-
точници,	 празници	 и	 обичаи	

на	 православните	 българи	 до-
минират	в	 събирателската	дей-
ност	 на	 музеите.	 Църковната	
етнография	 дава	 възможност	
да	се	определи	съдържанието	и	
мисловния	свят	в	преживявани-
ята	на	врващите.	Веществената	
култура	 спомага	 за	 осъществя-
ване	на	връзка	между	християн-
ската	вяра,	църковния-религио-
зен	живот,	 светини	 и	места	 по	
българските	 земи	в	съответния	
регион,	тъй	като	битът	и	душев-
ността	на	българина	в	по-голя-
мата	си	част	не	са	се	сформрали	
извън	православната	традиция.
От	 друга	 страна,	 мнозина	 и	
днес	 възприемат	 иконата	 като	
жанр	 в	 живописта.	 Такова	 от-
ношение	към	църковното	изку-
ство	у	нас	в	България	се	създава	
и	 насърчава	 от	 изкуствоведи-
те	 и	 идеологическите	 школи	 в	
продължение	 на	 десетилетия.	
След	 първоначалната	 жесто-
кост	 на	 преследванията	 срещу	
Църквата	 след	 60-те	 години	
т.нар.	 априлска	 линия	 проявя-
ва	известна	 гъвкавост	и	посте-
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пенно	 пренасочва	 вниманието	
към	някои	„духовни	ценности”,	
пречупени	 през	 атеистични	 и	
материалистически	 схваща-
ния.	 Именно	 след	 този	 период	
възрожденският	 иконографски	
стил	 се	 представя	 като	 „чис-
то	 български”,	 а	 на	 иконата	 се	
дава	 нова	 легитимност,	 вече	
извън	 Църквата	 -	 като	 музеен	
експонат,	 етнографска	 ценност	
и	 произведение	 на	 изкуството.	
Такова	 е	 отношението	 и	 към	
други	църковни	реликви,	както	
и	към	църковната	книжнина.	На	
фона	 на	 забраната	 на	 всякаква	
религиозност	 през	 посочените	
времена	 такова	 отношение	 все	
пак	дава	повод	за	посещения	в	
църквите.	В	същото	време	обаче	
то	подготвя	и	отчуждаването	на	
иконата	от	истинския	църковен	
живот.	В	този	си	вид	българска-
та	 иконография	 е	 представяна	
и	пред	света	–	като	функция	на	
народния	 бит,	 като	 проявление	
на	 българската	 художествена	
самобитност,	 но	 никога	 като	
израз	 на	 православната	 вяра	 и	
духовност,	 никога	 като	 „бого-
словие	в	багри”.
	 Днес	 всеки	 е	 свободен	
да	свидетелства	за	вярата	си,	а	
храмът	 е	 естествената	 среда,	 в	
която	 вярващите	 влизат	 в	 об-

щение	с	Бога	чрез	Св.	Евхари-
стия.	 В	 много	 от	 енорийските	
центрове	 децата,	 мадежите,	 а	
и	 по-възрастни	 хора	 имат	 въз-
можност	да	получат	познание	за	
православната	традиция.	Съще-
временно	 обаче	 много	 безцен-
ни	реликви	остават	в	музйните	
фондове	и	галерии,	които	днес	
са	 поставени	 пред	 изпитание	
в	 конкуренция	 за	 свободното	
време	 на	 хората.	Музеите	 вече	
не	 могат	 да	 останат	 затворени	
научни	институти,	откъснати	и	
пасивни	 от	 развитието	 на	 кул-
турния	туризъм,	без	грижата	за	
създаване,	(възпитаване)	на	бъ-
дещата	музейна	публика.	Музе-
ят	встъпва	в	контакт	не	само	с	
посетителите.	 Той	 е	 свързан	 с	
различни	културни	и	образова-
телни	институции.
	 В	 Законa	 за	 културното	
наследство,	 изготвен	 от	 Ми-
нистерството	 на	 културата,	
музеят	 се	 определя	 като	 „по-
стоянна	 институция	 с	 идеална	
цел,	в	служба	на	обществото	и	
неговото	развитие,	 отворена	 за	
публиката	 и	 занимаваща	 се	 с	
изследвания,	 които	 се	 отнасят	
до	 материалните	 свидетелства	
за	човека	и	околната	среда.	Му-
зеят	придобива,	съхранява,	екс-
понира	 и	 най-вече	 представя	
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тези	 материални	 свидетелства	
с	 научна	 и	 образователна	 цел	
чрез	 фондовете,	 колекциите	 и	
експозициите	 си”.	 В	 духа	 на	
тези	 нови	 задачи	 музеите	 тър-
сят	нови	форми	и	 организация	
на	своята	работа	и	експониране	
на	 фондовете.	 Търси	 се	 прео-
доляване	 на	 повърхностния,	
илюстративен	 подход	 към	 раз-
глеждането	на	експонатите.
Наред	 с	 навлизането	 на	 съвре-
менни	технологии	и	разраства-
нето	на	откритията	и	сбирките	
се	 поставят	 някои	 теоретични	
проблеми.	В	настоящата	статия	
се	 обръща	 внимание	 на	 обра-
зователните	 функции	 на	 музея	
и	 на	 възможността	 експонати,	
свързани	 с	 църковния	живот,	 а	
понякога	 и	 цели	 църкви,	 пре-
върнати	в	музеи,	да	послужат	в	
процеса	 на	 православното	 об-
разование.
	 Културно-образовател-
ната	 дейност	 е	 едно	 от	 воде-
щите	направления	на	музейнта	
работа,	 преди	 всичко	 с	 подра-
стващата	аудитория.	В	музеите	
се	 разработват	 адресни	 про-
грами,	 ориентирани	 както	 към	
децата,	така	и	към	възрастните	
посетители.	 Процесите	 на	 ин-
теграция	 способстват	 появата	
на	 нова	 проблематика	 и	 мето-
дика,	които	се	проявяват	в	раз-

лични	 културно-образовател-
ни	 програми	 и	 проекти.	 Все	
по-често	се	говори	за	необходи-
мостта	от	Музейна	педагогика.	
Обучението	в	музея	предполага	
получаването	на	допълнителни,	
предимно	алтернативни	знания,	
които	 е	 невъзможно,	 или	 не	 в	
такава	 степен,	 да	 се	 получат	 в	
други	 образователни	 учрежде-
ния.	 Теорията	 и	 практиката	 на	
музейната	педагогика,	на	обра-
зователните	 музейни	 програми	
е	непозната	за	голямата	част	от	
българските	музеи,	а	културно-
то	 наследство	 не	 се	 изучава	 в	
училище.
	 Дефиницията	 Музейна	
педагогика	(МП),	която	възник-
ва	в	Германия	и	се	утвърждава	
от	90-те	години	на	миналия	век	
насам,	 обозначава	 както	 прак-
тическа	 културно-образовател-
на	 дейност	 на	 музеите,	 така	 и	
формираща	се	нова	научна	дис-
циплина,	чиито	предмет	на	изу-
чаване	се	явява	изследването	на	
закономерностите,	 принципи-
те,	 методите	 на	 работа	 на	 му-
зея	с	неговата	аудитория.	Неин	
главен	 обект	 се	 явяват	 култур-
но-образователните	 аспекти	 на	
музейната	 коммуникация,	 т.е.	
особен	 подход	 към	 произтича-
щите	в	музея	разнообразни	ди-
алогови	процеси.	По	своя	обект	
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Музей	 за	 християнско	 изкуство,	
разположен	в	криптата	на	храм-па-
метника	„Св.	Александър	Невски“

Снимка:	nationalgallery.bg



МП	в	основни	линии	съвпада	с	
теорията	 на	 музейната	 комму-
никация,	а	по	метод	-	с	педаго-
гиката	 и	 психологията.	 Подоб-
но	на	общата	педагогика,	МП	не	
само	обобщава	опита,	но	и	про-
гнозира	нови	методики,	създава	
музейно	 -	 педагогически	 про-
грами	 с	 междудисциплинарен	
характер.	Работа	с	аудиторията	
и	предимно	с	детската	и	подра-
стваща	 аудитория	 престава	 да	
се	разглежда	като	второстепен-
на.	 Водеща	 тенденция	 в	 тази	
връзка	 е	 осъществяването	 на	
преход	от	единични	и	епизодич-
ни	контакти	с	посетителите	към	
създаването	 на	 многостепенна	
система	 за	 музейно	 образова-
ние	с	помощта	на	психолого-пе-
дагогически	дисциплини	-	„ди-
дактика“,	 „визуално	 мислене“	
и	 т.н.	 Въведени	 в	 понятийния	
апарат	 на	 музейната	 педаго-
гика,	 те	 придобиват	 допълни-
телна	 интерпретация	 или	 нови	
акценти.	Сформират	се	идеи	за	
образователно	 предназначение	
на	музея	и	предложения	за	нов	
подход	 към	 посетителите	 като	
участници	 в	 диалог	 с	 експона-
тите.	Старият	тип	монологична	
култура	се	сменя	с	диалогична.	
В	тази	социокултурна	ситуация	
музеят	е	призван	да	се	превър-
не	в	място	за	културно-истори-

чески	 и	 религиозен	 диалог,	 да	
намери	нови	форми	за	общува-
не	 на	 посетителя	 с	 културните	
и	 духовни	 ценности,	 да	 преот-
крие	музейната	реалност	в	ней-
ния	педагогически	аспект.
	 Значението	 на	 МП	 като	
научна	дисциплина	се	определя	
в	това,	че	тя	дава	този	методо-
логически	 инструментариум,	
който	 позволява	 осмислянето	
на	 всякакъв	 вид	 музейна	 дей-
ност	 в	 педагогически	 аспект,	
повишавайки	 по	 този	 начин	
нивото	 на	 общуване	 на	 музея	
с	 аудиторията.	 МП	 анализира	
потребностите	 на	 различните	
социални	и	възрастови	групи	от	
посетители,	 изучава	 особено-
стите	на	тяхното	възприятие	на	
експозицията	и	изработва	дифе-
ренцирана	методика	в	работата	
си	 с	 тях.	В	 определени	 случаи	
тя	внася	необходимия	коректив	
в	 съдържанието	на	 самата	 екс-
позиция.	 Не	 може	 структурата	
на	музея	да	се	ограничава	само	
в	разделението	на	отдели,	свър-
зани	 с	 историческата	 периоди-
зация.	 Такъв	 подход,	 такова	
структуриране	 принадлежи	 на	
един	 вече	 отминал	 период,	 в	
който	 музеите	 са	 били	 строги,	
консервативни	 научни	 инсти-
туции,	отворени	за	публиката	и	
занимаващи	 се	 с	 изследвания,	
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които	се	отнасят	за	материални-
те	свидетелства.	Музеят	ги	при-
добива,	 съхранява,	 експонира	
и	 най-вече	 представя	 с	 научна	
и	 образователна	 цел.	 Музеите	
трябва	 да	 станат	 места	 за	 сре-
щи,	 места	 за	 комуникация	 на	
хората	от	миналото	с	хората	от	
настоящето.	 Аспектите	 на	 МП	
е	 необходимо	 да	 се	 отчитат	 в	
процеса	на	подбора,	комплекто-
ването,	изучаването	и	съхраня-
ването	на	музейните	предмети,	
в	 стратегия	 по	 възможното	 им	
включване	 в	 експозицията	 или	
използването	им	в	други	видо-
ве	 образователно-възпитателна	
дейност	на	музея.
	 Музеите	 правят	 опити	
за	 свързване	на	 проблемите	на	
МП	 с	 глобалните	 изменения,	
които	 настъпват	 в	 световната	
култура.	На	преден	план	това	е	
общият	процес	на	визуализация	
на	културата,	който	се	проявява	
в	 значителното	увеличаване	на	
обема	на	зрителна	информация,	
която	оказва	влияние	на	възпри-
ятието	на	човека,	престанал	да	
забелязва	 това,	 което	 е	 могло	
да	прдизвика	впечатление	у	не-
говите	 родители.	 МП	 се	 опит-
ва	да	отговори	на	въпроса,	как	
трябва	 да	 се	 измени	 характе-
рът	на	музейната	комуникация,	
визуална	 в	 своята	 основа,	 във	

връзка	 с	 тези	 промени.	 Цен-
трален	 за	 музейната	 педаго-
гика	 е	 въпросът	 за	 музейната	
култура	 на	 посетителя,	 разби-
рана	 като	 степен	 на	 неговата	
готовност	 за	 възприемането	 на	
музейна	 предметна	 информа-
ция	 (осъзнаване	 на	 ценността	
на	 оригинала	 и	 спецификата	
на	музейния	език,	умението	на	
посетителя	 да	 се	 ориентира	 в	
музейната	 среда),	 отношение	
към	действителността,	която	се	
изразява	 в	 уважение	 към	исто-
рията	и	умението	предметите	с	
музейно	 значение	 да	 се	 оценя-
ват	 в	 реалния	 живот.	 Чрез	 ра-
ботата	 в	музея	 се	 осъществява	
непосредствена	 връзка	 между	
поколенията,	развива	се	любов	
към	 българското	 православно	
наследство	и	църковните	стари-
ни.	 Непосредственият	 контакт	
трябва	 да	 постави	 ученика	 в	
различни	 комуникативни	 роли	
–	 на	 възприемащ,	 на	 изследо-
вател,	 на	 говорител	 и	 слуша-
тел,	 на	 записвач	 (Дечев,	 З.,	 В.	
Буковинова,	 М.	 Бихлюмова,	
Православие	 и	 краезнание.	 С.,	
2005,	с.	48),	трябва	да	формира	
любов	 към	 българското	 право-
славно	 наследство	 и	 църковни	
старини.	Музейната	педагогика	
може	да	намери	важно	място	в	
аспекта	 на	 регионалното	 кул-
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турологическо	и	религиозно	об-
разование.	Част	от	 задачите	на	
православно-краеведската	 дей-
ност	се	състои	в	организиране-
то	и	създаването	на	православ-
но-краеведски	 музеи.	 Музеят	
би	могъл	да	се	яви	в	помощ	на	
установяване	на	връзката	меж-
ду	 Православие	 и	 Краезнание.	
Той	би	могъл	да	бъде	в	помощ	
при	проучването	на	първи	цър-
ковно-исторически	сведения	за	
проникването	на	християнство-
то	на	територията	на	България,	
събирането	 на	 археологически	
и	 архитектурни	 данни	 за	 стро-
ителството	 на	 храмове,	 мана-
стири,	 параклиси,	 изучаване	
на	религиозния	култ	в	неговите	
три	нива	 (официален,	региона-
лен	и	домашен),	изучаването	на	
православни	 празници	 и	 про-
изтичащите	 от	 тях	 традиции,	
обреди,	 обичаи,	 фолклор.	 Тео-
ретичното	обучение	може	да	се	
провежда	 в	 съчетание	 с	 експе-
диционна	 дейност.	 Във	 връзка	
с	 актуалността	 на	 изучаването	
на	 историческата	 памет	 на	 на-
рода	 и	 възпитание	 на	 нацио-
налното	смосъзнание	местните	
музеи	 могат	 да	 се	 разглеждат	
в	 качеството	 си	 на	 важен	 еле-
мент	 на	 регионалната	 култура,	
а	Музейната	педагогика	 –	 като	
съставна	 част	 на	 регионалното	

културологическо	 образова-
ние,	 при	 което	 изучаването	 на	
местните	религиозни	традиции	
и	 ценности	 придобиват	 реша-
ваща	роля.	Чрез	образованието	
МП	 позволява	 органическото	
свързване	на	регионалния	ком-
понент	 с	 общонационалния.
Като	 социокултурна	 формация	
музеят	е	носител	на	модерното	
схващане	за	разбирането	на	по-
нятието	култура,	не	единствено	
като	наследеност	на	традиции	и	
ценности,	а	като	процес	и	като	
инвестиция	 от	 идентичност	 за	
бъдещето.	Настоящият	обзор	не	
измества	храма	като	естествена	
среда,	 в	 която	 подрастващите	
могат	да	укрепват	своята	вяра	и	
познания	за	нея,	но	до	толкова	
до	 колкото	 много	 реликви	 или	
свързани	с	църковната	история	
документи	се	съхраняват	в	му-
зейни	 сбирки	 или	 дори	 цели	
църкви	 са	превърнати	в	музей,	
грижата	за	запознаването	с	тях	
не	 трябва	 да	 остава	 на	 заден	
план,	 а	 отношението	 към	 тях	
единствено	 като	 към	 музейни	
експонати	 трябва	 да	 бъде	 пре-
одолявано.	Едно	по-широко	съ-
трудничество	между	музеитете	
и	специалисти	в	областта	на	бо-
гословието	 носи	 нови	 възмож-
ности	 за	 разгръщане	на	право-
славно	образование.
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Национален	 църковно-археологически	
музей	при	Св.	Синод	на	БПЦ-БП	

Снимка:	museum-1722.business.site



Идеята за прераждането – заблуда 
на разума и съмнения във вярата

																												Виктория	Трайкова

„Чрез	вяра	проумяваме.“(Евр.11:3)

	 Въпросът	за	отношенията	между	вярата	и	разума	е	поставен	
още	 в	 зародиша	 на	 християнството:	 „Още	 с	 появяването	 на	 кри-
тическото	 съзнание	 у	 човека	 възниква,	 значи,	 една	 борба	 между	
два	принципа:	между	принципа	на	разума	и	принципа	на	вярата“1.		
Проф.	д-р	архим.	Евтимий	(Сапунджиев)	продължава	мисълта	си	с	
обяснението,	че	 с	 термина	„разум“	се	разбира	логическото	посре-
щане	на	нещата,	което	води	до	рационализация	и	по	този	начин	се	
придава	истинност,	а	„принцип	на	вярата“	–	приемането	за	истинско	
усещането,	чувството,	нуждите,	които	са	в	основата	на	човешката	
духовна	природа.
	 Следва	да	 се	 запитаме	обаче:	 как	принципите	на	идеята	 за	
прераждането	са	проникнали	в	живота	на	съвременния	човек.	От-
говорът	е	многопластов,	но	и	едновременно	с	това	очевиден	–	идеи,	
подобни	на	прераждането,	се	внедряват	в	човешката	психика,	когато	
и	разумът,	и	вярата	са	замъглени	от	разнообразни	обстоятелства.	

Хитростта на разума2 

	 Търсенията	на	ума	често	са	в	противоречие	с	търсенията	на	
духа.	Душата,	по	 естествен	 за	човека	път,	 се	 стреми	да	 съзерцава	
истината	за	същността	на	човека	и	творението.	Посредничеството	
на	тялото	в	по-голямата	част	от	случаите	е	трудност	по	пътя	на	ду-

1 Сапунджиев, Е. Вяра в разума. Елементи на вяра в основите на нашето познание. 
ИК „Вяра и живот“, Русе, 1940 г., с. 6.
2 Цитирано заглавие от Флоровски, Г. Мъдрост и премъдрост. ИК „Библиотека 
Калейдоскоп“, съставител Павел Павлов. София, 2009 г., с. 44. „Хитрост разумь“ 
е вторият текст на отец Флоровски от първия Евразийски сборник (с. 28-39). 
Първи превод на български – в списание Философски форум (9/2001, с. 198-201).
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шевните	търсения.	Отделно	–	търсенията	на	разума	понякога	стигат	
своите	предели	и	крайности,	като	подтикват	младите	към	встъпва-
не	в	секти	и	религиозни	общности,	крайно	опасни	за	бъдещето	им.	
„Рационализмът	последователно	води	до	спиритизъм“3.		Разумът	се	
води	от	своята	необходимост	да	съчетава	свободната	воля	и	интелек-
туалните	интереси,	но	когато	човекът	е	податлив	на	внушения,	а	на	
това	са	податливи	предимно	подрастващите,	неизбежно	се	стига	до	
безнадеждност	и	безизходица.	„С	една	дума	човек	може	да	открие	
в	известен	смисъл	Бога	и	в	основа	на	вникванията	на	своя	разум	в	
природата.	Даже	и	физическата	природа,	която	някои	повърхностни	
хора	противопоставят	на	Бога,	даже	и	физическата	природа	ни	от-
крива	Бога“4.	
	 Разбира	 се,	 крайностите	 са	 също	 не	 по-малко	 опасни.	 Св.	
Григорий	 Богослов,	 възпитаник	 на	 Атинския	 университет,	 казва	
така:	„Не	трябва	да	се	унижава	учеността,	както	разсъждават	за	това	
някои;	 а	напротив,	 трябва	да	бъдат	признати	 за	 глупави	и	невежи	
онези,	които,	като	споделят	такова	мнение,	биха	желали	да	видят,	че	
всички	са	подобни	на	тях,	за	да	могат	да	скрият	своя	собствен	недос-
татък	в	общия	недостатък	и	да	избегнат	обвиненията	в	невежество“5.		
Св.	Василий	Велики	заема	сходна	позиция,	той	не	смята	за	срамно	
да	приема	знания	от	езичниците	и	да	признава	това:	„Нужно	е	да	се	
учим,	без	да	се	срамуваме,	и	да	се	учим,	без	да	се	скъпим:	и	ако	си	
разбрал	нещо	от	някой	друг,	не	го	крий	като	жените,	които	подхвър-
лят	незаконородени	деца,	а	с	признателност	обяви	кой	е	бащата	на	
словото“6.		Това,	което	св.	Григорий	Богослов	и	св.	Василий	Велики	
се	опитват	да	предадат	не	само	на	съвременниците	си,	но	и	на	по-
коленията	векове	след	тях,	е,	че	не	е	грешно	да	се	изучава	светска	
наука,	да	се	запознаваме	с	„писанията	на	езичниците“,	докато	това	
започне	да	въздейства	на	представите	ни	за	истината	и	се	превърне	
в	основно	вярване	–	стига	това	научно	търсене	да	не	охлади	душата	

3 Флоровски, Г. Мъдрост и премъдрост. ИК „Библиотека Калейдоскоп“, съставител 
Павел Павлов. София, 2009 г., с. 44.
4 Сапунджиев, Е. Вяра и разум. Апологетически статии. ИК „Вяра и живот“, Русе, 
1943 г., с. 20.
5 Вж. Св. Григорий Богослов. Съчинения. Т. 1. СПб., б.г., с. 609.
6 Вж. Св. Василий Велики. Писма, Съчинения. Ч. 6., Сергиев Посад. 1892 г., с.12.
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към	Бога	и	към	живата	вяра.	
	 От	друга	страна,	грешните	ходове	на	човешкия	разум	водят	
до	отчаяни	решения,	като	отричането	на	християнските	принципи	за	
живот	след	смъртта	като	нещо	логически	невъзможно,	но	вярвайки	
в	идеята	за	прераждането	като	не	само	достижима	величина,	но	и	
такава,	която	е	обещана;	прераждането	е	даване	на	шанс	за	поправка	
на	грешки	и	това	съответства	на	съвременния	разум.	
	 „Научното	изследване	на	света	е	нещо	хубаво	–	но	не	само	за	
себе	си.	В	своята	автономност	то	е	разрушително.	Светът	е	символ	
на	Бога.	Ако	изследвайки	го,	човек	е	забравил	Кой	стои	зад	книгата	
на	природата,	неизбежно	настъпва	сериозна	грешка	в	граматиката	
на	битието“7.		Човек	трябва	да	подхожда	с	уважение	към	света,	но	да	
бъде	внимателен	към	това	какво	прониква	в	съзнанието	му.	Христи-
янството	е	преди	всичко	хармония	между	духа	и	разума,	а	не	враж-
да	с	всичко	небиблейско.	Източните	свети	отци	не	виждат	повод	за	
конфликт	между	разума	и	 вярата,	 доколкото	 разумът	не	подвежда	
сърцето,	тъй	като	не	можем	да	отречем	силата	на	порива	за	знание,	
но	по-силна	е	необходимостта	от	вяра.	Проблем	настъпва	в	ума	на	
човека,	когато	подлага	вярата	на	рационализация.	„Първоначална-
та	връзка	между	човека	и	Бога	е	нарушена	или	разрушена	и	така	е	
застрашено	призванието	за	богоуподобяването.	Това	е	и	причината	
за	кризата	на	човешката	идентичност	–	когато	не	знаем	кои	сме,	не	
познаваме	произхода	си	и	не	съзнаваме	своето	призвание“8.	
	 Острата	потребност	от	опростяването	на	църковните	поста-
новки,	ясното	фиксиране	на	библейските	термини	и	логичното	обяс-
нение	на	светите	тайнства	са	характерни	черти	на	съвремието.	Опас-
ността	се	крие	в	неправилното	разбиране.	Решението	е	в	научните	
изследвания	 на	 теологията	 и	 на	 религиозната	 философия,	 които	
съвместяват	стремежа	към	онтологическата	цел,	с	използването	на	
някои	логически	средства.
	 „Като	резултат	се	е	установила	една	парадоксална	ситуация.	
Тя	е	свързана	с	това,	че	изводите	на	разума	са	задължителни	за	всич-

7 Кураев, А., Вяра и разум, https://www.pravoslavie.bg/Философия/вяра-и-разум/ 
(Достъп на 12.10.2020 г., 15:00 ч.).
8 Тонева, К. Секуларизираната религиозност. УИ „Свети Климент Охридски“, 
София, 2018 г., с. 31.
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ки,	докато	вярата	е	дело	на	личния	избор“9.		Въпреки	това	религията,	
като	проявление	на	волята,	е	стигнала	до	единодушие	по	отношение	
на	разбиранията	за	вярата.	Вярата	отправя	апел	към	опитността,	а	не	
към	безсмислието.	Към	същото	се	стреми	и	разумът.	Именно	зара-
ди	този	парадокс	не	можем	категорично	да	заявим,	че	между	двете	
състояния	на	човешката	същност	има	непреодолим	конфликт.
	 Науката,	която	бива	основана	на	разума,	ни	призовава	да	при-
емаме	само	факти,	които	са	доказани,	без	да	приемаме	нищо	на	вяра.	
С	това	правило	е	съгласно	цялото	човечество.	
	 От	другата	страна	стои	религията,	която	се	основава	предим-
но	на	вярата.	Казва	ни,	че	можем	да	повярваме	в	Бога,	без	да	имаме	
необходимост	от	доказателства,	а	единствено	да	дадем	воля	на	въ-
трешния	ни	естествен	порив	да	търсим	общение	с	Него.
	 Тук	обаче	трябва	да	вземем	предвид	и	един	от	признаците,	че	
вярата	е	жива,	а	именно	–	съмнението.	„Самият	факт,	че	някои	имат	
съмнения,	не	е	непременно	свидетелство	за	това,	че	те	нямат	вяра.	
Това	е	по-скоро	свидетелство,	че	вярата	им	е	жива“10.		Съмнението,	
макар	неоспорима	трудност	по	пътя	на	вярващия,	не	е	 грях:	„(…)	
да	кажеш	искрено:	има	неща,	които	не	разбирам,	това	не	е	грях“11.		
Притеснително	би	било	да	кажем,	че	съмнения	никога	не	помрача-
ват	духа	ни.	Това,	което	разумът	понякога	отхвърля,	сърцето	разпоз-
нава	и	по	най-естествен	начин	ръководи	решенията	на	човека.
	 С	 течение	 на	 времето	 се	 оформя	 концепцията	 за	 две	 исти-
ни	–	истината	на	вярата	и	истината	на	разума.	Някои	изследовате-
ли	в	сферата	на	науката	твърдят,	че	са	се	разграничили	два	метода	
на	познание:	за	природата	и	творението	–	науката	като	резултат	от	
усърдната	работа	на	ума,	за	Бога	–	вяра,	религия,	Църква.	Според	
християнството	не	може	да	се	говори	за	две	истини,	истината	е	една.	
Истината	е	Христос,	Който	Сам	каза	за	Себе	Си:	„Аз	съм	пътят	и	
истината	и	животът“	(Иоан	14:6).	Истината	се	разкрива	в	Него	като	
онтологично	съединение	на	Неговите	божествена	и	човешка	приро-
ди.	„Много	проблеми	изискват	както	богословски,	така	и	природни	
познания,	като	интерпретацията	на	Шестоднев,	шестте	дни	на	сът-

9 Кураев, А. Пос. съч.
10 Пенков, Д. Пос. съч., с. 92
11 Пак там, с. 93.
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ворението,	които	се	споменават	в	Светото	писание,	но	които	засягат	
и	научните	познания	за	света“12.	
	 Възникват	множество	въпроси	като:	кой	метод	е	по-правилен	
за	 разбирането	на	 сложната	 връзка	 „разум-вяра“;	 как	 да	не	 стига-
ме	до	крайности,	които	вместо	да	опростят,	обратното,	усложняват	
процеса	на	вникване	в	проблематиката;	как	да	предпазим	спокойни	
умовете	си,	когато	попадаме	на	нападки	от	светските	изопачения	на	
вярата	и	т.	н.	Желанието	и	стремежът	да	придобиваме	знания,	още	от	
грехопадението,	не	спира	да	владее	умовете	ни.	„В	най-добрия	слу-
чай	знанието	като	информация	може	да	задоволи	интелекта	и	това	
човешко	измерение,	но	то	е	безжизнено	и	много	често	може	да	бъде	
опасно,	грубо	и	сурово“13.		Такъв	тип	знание	не	се	свързва	с	вдъхно-
вение	и	тъждественост,	но	нещо	повече	–	то	може	да	„парализира	и	
унищожава	всички	останали	човешки	духовни	сили,	да	неутрализи-
ра	всеки	човешки	стремеж	за	промяна	и	преобразяване	и	да	създава	
духовно	мъртви	хора“14.	
 

Идеята за прераждането – страх от смъртта и несъгласие с 
принципа „отговорност“

	 В	поведението	и	отношението	към	живота	на	последовате-
лите	на	идеята	за	прераждането,	се	установяват	някои	общи	черти,	
които	ги	характеризират.	Освен	разочарованието	от	всекидневните	
проблеми	и	тегоби,	виждаме	отказ	от	поемане	на	лична	отговорност	
и	страх	от	смъртта.	Една	от	значимите	съвременни	истории	за	ця-
лата	общност	на	последователи	на	идеята	 за	прераждането	е	 тази	
на	индийското	момиче	Шанти	Деви	Матур,	която	си	спомня	и	пре-
дишния	живот,	и	 състоянието	между	него	и	прераждането.	Това	е	
един	от	най-разпространените	документирани	случаи	на	твърдение	
за	прераждане.	 „Дали	 тогава	мислите	 за	 смъртта	ще	престанат	да	
ни	изпълват	с	парализиращ	страх?	Дали	ще	можем	да	навлизаме	в	
състоянието	на	смърт	толкова	спокойно	и	уверено,	колкото	и	когато	

12 Лега, В. Вера и Разум, Цикл „Защита веры“, Беседа 5-я, 17 август 2016 г. (http://
www.pravoslavie.ru/96231.html Достъп на 12.10.2020 г., 15:00 ч.)
13 Бигович, Р. Църква и общество. ИК „Омофор“, София, 2003 г., с. 130.
14 Пак там.
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заспиваме	вечер?	Лугди	Деви	е	посрещнала	смъртта	така.	Тя	изобщо	
не	се	е	съмнявала,	че	скоро	ще	се	прероди.	Така	тя	по-лесно	е	поне-
сла	смъртта“15.		Следователно	прераждането	носи	увереност,	че	ще	
се	справим	по-лесно	както	със	смъртта,	така	и	с	проблемите,	които	
съпровождат	настоящия	живот.	Този	 тип	разум	отказва	 да	приеме	
истината,	 че	 смъртта	на	 тялото	не	 е	 край	на	 човешкия	живот,	 а	 е	
ново	състояние	на	личността,	която	не	спира	да	съществува,	макар	
отделно	от	тленното	тяло.	В	християнското	разбиране	за	смърт	не	
се	срещат	същите	страхове,	като	тези	на	езическите	вярвания.	Об-
ратното	–	„християнското	отношение	няма	нищо	от	низкия	страх,	
който	могат	да	изпитват	умиращите	без	надежда	за	вечен	живот,	тъй	
като	християнинът	с	умиротворена	съвест	се	приближава	спокойно	
към	смъртта	по	Божия	милост,	даже	с	определена	увереност“16.	

Вярата – увереност в невидимото

	 Вярата	 е	 увереност	 в	 невидимото	 и	 за	 да	 се	 отграничи	 вя-
рата	в	истината	от	вярата	в	лъжата,	първо	трябва	много	ясно	да	са	
изяснени	условностите	дали	дадена	наука	работи	с	доказани	факти	
и	да	се	проучи	какви	основания	има	дадено	духовно	учение,	за	да	
твърди,	че	проповядва	религиозна	истина,	преди	да	се	симпатизира	
на	различни	идеи,	като	тази	за	прераждането.	Парадоксът	на	съвре-
мието	идва	оттук,	че	се	получава	следното:	вярваме	само	в	истина,	
която	е	минала	ситото	на	разума.	Вярата	обаче	е	естествена	душевна	
способност	на	човека	и	като	такава	ни	тласка	към	по-задълбочено	
осмисляне	на	религията.
	 Тя	не	е	противоразумна,	а	свръхразумна.	„Свещеното	винаги	
се	проявява	като	реалност	от	съвсем	различен	порядък	в	сравнение	
с	 „природните“	 реалности“17.	 	 Вярата	 е	 трансцендентно	 чувство,	
което	надминава	всички	умствени	способности	на	нашата	душа.	Тя	
не	е	просто	свободен	избор	на	волята	на	човека,	не	е	просто	съгла-

15 Льонерстранд С. Прераждането – вторият шанс на Шанти Деви. ИК „Хомо 
Футурус“, София, 1997 г., с. 121
16 Роуз, С. Душата след смъртта. ИК „Доростоло-Червенска митрополия“. Русе, 
1994 г., с. 142.
17 Елиаде, М. Сакралното и профанното. ИК „Хемус“, София, 1998 г. с. 5.
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сие	с	всяка	ситуация,	но	е	естествено	състояние	на	човека,	изгубена	
поради	 падането.	Сега	 сме	 слепи	 за	 Бога.	 Слепотата	 обаче	 се	 ле-
кува	с	правилния	лекар	и	 това	 за	нас	 е	Църквата.	 „Църквата,	 коя-
то	произхожда	от	Него	и	която	е	резултат	от	изпълняване	на	Божия	
домостроителен	план,	подготвя	Божието	царство,	което	се	заражда	
тук,	на	земята	и	за	което	тя	е	знак	сред	народите“18.	
	 Вярата	 не	 може	 да	 бъде	 противопоставена	 на	 разума,	 това	
са	две	различни	способности	на	човешката	същност,	две	различни	
нива.	И	след	като	сравним	вярата	и	разума,	можем	да	кажем,	че	няма	
противоречия.	 „Противоречието	възниква	от	факта,	 че	 са	 смесени	
две	 понятия	 –	 вяра	 и	 свободна	 воля.	Проявява	 се	моята	 свободна	
воля	като	нежелание	да	се	съглася	с	някои	аргументи.“19		Вярата	при-
надлежи	на	 различна	 реалност	 от	 тази	 на	 разума,	 вярата	 дава	 съ-
ществуване	на	разума.	Умът	може	да	доведе	душата	до	състояние	на	
вяра,	може	и	да	я	отдалечи,	но	умът	не	изгражда	цялата	душа;	вгра-
дени	в	нея	са	и	свободната	воля,	но	и	обектът	на	вяра	–	истината.	
Истинската	вяра,	от	своя	страна,	включва	и	разум,	и	свободна	воля	
–	обединява	ги	в	душата.	Вярата	в	Бог	не	е	абсурдна,	а	обратното	–	
съвсем	разумна.
	 В	обобщение	на	опита	да	се	анализира	взаимовръзката	меж-
ду	 вяра:	 	 Разумът	и	 вярата	не	 са	непременно	в	 конфликт,	 ако	под	
разум	разбираме	опита	на	човешкия	интелект	да	си	обясни	и	да	се	
справи	със	съмненията	си,	относно	отношението	към	Бог;		Свобод-
ната	воля,	която	е	дадена	на	човека	от	Бога,	не	може	и	не	бива	да	
бъде	приемана	като	оправдание	за	безразборната	и	агресивна	рацио-
нализация	на	тайните	на	сътвореното;
	 Човек	има	естествен	стремеж	към	връзка	с	Бога,	дори	да	не	го	
осъзнава;	Вярата	в	Бога	е	разумна,	а	не	противоразумна	и	безплод-
на;	Връзката	между	вярата	и	разума	е	фината	нишка,	която	създава	
баланса	на	вечната	борба	между	доброто	и	 злото,	 видимото	и	не-
видимото,	сакралното	и	профанното;	Бог	сътворява	човека	и	света,	
за	да	живеят	заедно	завинаги;	следователно	разумът	и	вярата,	като	
отпечатък	по	рождение	в	душата	на	човека,	не	могат	да	бъдат	в	кон-
18 Стаматова, К. Църквата – общност на любовта. ИК „Плеяда“, София, 2008 г., с. 
23.
19 Лега, В. Пос. съч.
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фликт,	а	в	съ-съществуване	тук	на	земята;	Идеята	за	прераждането	
често	е	приемана	предимно	от	младежи	със	сериозни	съмнения	във	
вярата	си,	както	и	с	криво	разбрани	принципи	за	логичност	и	спра-
ведливост.	Християнското	разбиране	за	отвъдния	живот	би	следвало	
да	дава	увереност	у	младежите,	вместо	да	 ги	разколебава;	Идеята	
за	прераждането	е	показател	за	обърканите	залитания	на	разума	в	
опита	си	да	обясни	на	всяка	цена	тайните	на	живота	и	законите	на	
природата.
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Нямам си човек
Александра	Карамихалева

	 Мисля	си	напоследък,	колко	е	важно	в	
дни	на	изпитания	да	си	имаме	някого,	който	
не	само	да	сподели	тегобите	ни	и	прояви	съ-
чувствие,	но	и	да	укрепи	вярата	ни	и	ни	върне	
от	сферата	на	душевното,	в	която	сме	изпад-
нали,	 в	 сферата	 на	 духовното.	 Защото,	 във	
всички	 случаи,	 именно	 в	 това	 е	 същинският	
ни	проблем	и	пътят	за	преодоляването	му.

	 Всички	имаме	такива	дни,	когато	ни	връхлитат	вълни	от	по-
мисли,	страхове,	разочарование,	несигурност,	когато	неусетно	се	от-
далечаваме	от	Бога	или	Той	се	скрива	от	нас	и	ни	обзема	страх,	усе-
щане	за	самота	и	изоставеност,	маловерие,	униние	и	тъга.	И	също	
като	евангелския	разслабен	не	ни	достигат	силите	сами,	без	чужда	
помощ,	да	се	приближим	към	Източника	на	изцелението	и	живота.
	 За	 съжаление,	 в	 дни	 на	 духовно	 разслабение,	 колкото	 и	 да	
прибягваме	до	 съчувствието	на	приятели	и	близки	обикновено	си	
оставаме	все	така	далече	от	Витезда	и	ни	се	струва	толкова	понятно	
и	близко	онова	драматично	„Нямам	си	човек”!	Защото	и	най-чове-
чните	човеци	от	нашето	обкръжение,	съчувстват	и	утешават	по	чо-
вешки	несъвършено,	водени	от	човешката	правда,	а	не	от	Божията.	
А	такава	утеха	не	приближава	към	Бога,	от	Който	е	истинското	изце-
ление	и	утеха.
	 Спасението	е	да	си	едно	с	Бога	и	най-добрата	помощ,	коя-
то	 може	 да	 ти	 окаже	 някой	 (това	 не	 изключва	 конкретната	 чисто	
практическа	помощ	и	душевна	подкрепа)	в	дни	на	изпитания	е	да	
те	обърне	към	Бога,	да	укрепи	вярата	и	надеждата	ти	в	Господа	и	да	
ти	помогне	да	възстановиш	живото	си	общение	с	Него.	А	това	е	по	
възможностите	само	на	Спасителя	или	на	някой,	който	е	носител	на	
Духа	Божий,	който	е	в	живо	молитвено	и	евхаристийно	общение	с	
Бога	и	е	едно	с	Бога	по	благодат.

Светодавец брой 7/2021 Размисли

58



Когато	си	помисля	за	истинска	утеха,	се	сещам	за	приятелите	на	Иов	
и	думите	му:	„наистина,	само	вие	сте	човеци!”.	Само	вие	сте	чове-
ци!?!
	 Христос	е	истинският	Бог	и	същевременно	истинският	Чо-
век.	Ние,	хората,	 сме	истински	човеци,	доколкото	сме	постигнали	
богоподобие,	доколкото	сме	станали	богове	по	благодат.
	 Истинският	Човек	спасява	със	силата	на	Словото	Си	(стани,	
вземи	одъра	си	и	ходи!	(Йоан	5:8).	Той	изрича	слово	със	сила,	кое-
то	просвещава	ума	и	освещава	сърцето	и	те	потапя	в	спасителните	
води	на	Божията	благодат.	Да	ти	каже	правилните	думи,	да	те	изпра-
ви	и	да	те	приведе	към	Витезда,	към	Онзи,	Който	милва,	изцерява	и	
животвори,	може	само	Бог	Слово	и	хора,	които	са	носители	на	слово	
със	сила	по	благодат.
	 Дай	Боже	всеки	му	такава	утеха	и	такива	приятели!	Дай	Боже	
всеки	му,	в	дни	на	разслабение	да	си	има	Човек!
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Вярата на А.П.Чехов в литературата 
и в живота

Елена	Гаазе

	 Понякога	ние,	православните,	някак	си	абсурдно	бързо	и	ре-
шително	се	отказваме	от	авторите,	които	някога	са	значели	толкова	
много	за	нас,	и	така	често	осакатяваме	с	нашите	разсъждения	-	бук-
вално	ограбваме	-	едновременно	и	собствените	си	деца,	а	и	нас	са-
мите.	
	 Наскоро	на	уебсайта	на	един	православен	литературен	клуб,	
беше	 публикувано	 стихотворение,	 наречено	 “С	 уважение	 към	Че-
хов”.	Започва	с	думите:

Сбогом, мой класически хуманисте,
Магьоснико на майсторското слово.
Думите ти са като аметист
В тях има любов, но малко - Бог!

	 Това	много	ме	нарани	и	дори	ме	обиди.	Но	още	по-удивител-
но	за	мен	бе,	че	всички	коментари	по	това	стихотворение	като	цяло	
бяха	одобряващи.	Православните	автори	са	решили,	че	наистина	Че-
хов	за	тях	е	само	стъпка	по	пътя	към	нещо	по-високо.
	 Стъпка,	която	те	спокойно	могат	да	оставят	зад	себе	си	...
	 Ще	 се	 опитам	 да	 анализирам	 личността	 и	 творчеството	 на	
своя	 най-любим	 писател	 от	 гледната	 точка	 на	 човек,	 който	 смята	
себе	си	за	православен	християнин.

Религия за мен повече няма...

	 Общоприето	е	Чехов	да	се	смята	за	изобличител	на	пошлост-
та,	 на	 липсата	 на	 култура,за	 хуманист	 и	 ...	 за	 атеист.	 По	 правило	
тези	виждания	произтичат	от	изявлението	на	самия	Антон	Павло-
вич:	 „Религия	 за	 мен	 повече	 няма“.	Да	 си	 спомним,	 че	 детството	
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на	писателя	е	било	доста	мрачно	-	баща	му	Павел	Егорович	Чехов	
бил	много	религиозен	и	краен,	така	че	децата	били	обременени	от	
религиозно	възпитание	с	църковно	пеене,	четене	на	апостола	и	ка-
тизмите	в	църквата,	чести	посещения	на	богослуженията	и	помагане	
в	олтара	и	в	камбанарията.	„Чувствахме	се	като	малки	каторжници“,	
признавал	си	писателят.
	 Очевидно	Павел	Егорович	Чехов	принадлежал	към	онази	по-
рода	“вярващи”	граждани,	след	които	оставали,	според	нечия	подхо-
дяща	забележка,	“златни	обкови	на	икони	и	деца-атеисти.”	Но	това	
не	се	случило	с	Антон	Павлович.	Да	си	спомним,	че	той	бил	дълбок	
и	чувствителен	човек,	умен	и	проницателен,	способен	да	даде	точна	
и	справедлива	оценка	на	всяко	явление.	Да	се	приеме,	че	писател,	
притежаващ	такива	дарове,	може	да	не	вярва	в	Бог,	е	много	трудно.	
Където	няма	истинска	правилна	вяра,	неизбежно	ще	се	появи	фалш	
–	а	от	такъв	няма	и	следа	нито	в	живота,	нито	в	творчеството	на	Че-
хов.
	 В	известен	смисъл	Чехов	е	уникален.	Той	си	остана	за	рус-
наците	образец	за	човешко	благородство,	а	знаем,	че	зад	тези	думи	
стои	много.	Чия	ранна	смърт	все	още	се	приема	като	ужасна	неспра-
ведливост	и	непоправима	загуба?	Може	би	само	смъртта	на	Пушкин	
и	на	Чехов.	Без	Чехов	е	лошо.	Куприн	характеризира	душата	на	пи-
сателя	като	„избрана,	аристократична”,	отбелязвайки,	че	Чехов	имал	
“най-красивото	 и	 най-изящно,	 най-одухотвореното	 човешко	 лице,	
което	съм	виждал	през	живота	си.”	Това	може	да	е	само	резултат	от	
богат	духовен	вътрешен	живот.

Ободряваща горчивина

	 Чехов	се	боял	от	всичко	претенциозно,	фалшиво,	приповдиг-
нато.	Не	обича	славата	си,	не	понася	да	го	хвалят.	Следователно	да	
се	обяви	на	всеослушание	за	християнин	би	било	за	него	също	така	
невъзможно,	както	и	да	заяви:	„Аз	съм	много	добър	и	мил	човек“.	
По	тази	причина	в	неговите	произведения	няма	открита	проповед,	а	
проповед	на	любовта	в	най-висшия,	божествен	смисъл	на	думата	е	
целият	му	живот,	неделимо	от	който	е	и	творчеството	му.
	 Повечето	 от	 неговите	 разкази	 са	 много	 горчиви,	 но	 това	 е	
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особена,	живителна	и	ободряваща	горчивина.	Препрочитайки	Чехов	
през	очите	на	започващ	да	се	въцърковява	човек,	се	уверих,	че	той	
продължава	по	някакъв	непостижим	начин	да	ме	утешава.	Негови-
те	неусложнени	истории,		разказани	с	прост,	достъпен	дори	за	деца	
език,	правят	впечатление	на	добра	проповед.	Отрезвяват,	 карат	да	
погледнем	от	нов	ъгъл	на	собствения	си	живот.
	 Струва	ми	се,	че	е	много	добре,	когато	свещеници	използват	
за	своите	проповеди	истории	от	живота	или	от	добрата	литература.	
Ако	разгледаме	творчеството	на	Чехов	от	тази	гледна	точка,	тогава	
много	от	неговите	истории	биха	могли	да	станат	илюстрации	напри-
мер	на	заповедите	на	блаженствата.	В	края	на	краищата	той	възпя	
както	бедните	духом,	 така	и	 гладните	 за	правда,	 и	милостивите	и	
миротворците,	и	чистите	по	сърце.
	 Но	основната	заслуга	на	писателя	е,	според	мен,	че	той,какт	
о	никой	друг,	ярко,	чрез	художествени	образи,	е	показал,	че	животът,	
колкото	и	културен,	наситен	и	интересен	да	е,	не	дава	удовлетворе-
ние,	ако	в	него	няма	нещо	главно,	а	именно	-	Бог.

Постепенна проповед 

	 Чехов	се	отнася	към	името	на	Бога	много	целомъдрено,	вни-
мателно,	не	Го	споменава	напразно.	По-често	той	говори	за	търсене-
то	на	смисъл,	търсенето	на	„обща	идея”	и	т.н.	Писателят	разглежда	
живота	в	детайли,	пред	нас	минават	десетки	герои	с	много	различни	
съдби.	На	много	от	тях	писателят	явно	симпатизира.	Но	независимо	
за	кого	и	за	какво	да	става	дума,	Чехов	е	упорит	в	желанието	си	да	ни	
накара	да	разберем:	без	Бог	в	нищо	няма	да	намерите	смисъл!	Кра-
сота,	майчинство,	щастлив	семеен	живот,	кариера,	подвизи,	наука,	
творчество,	труд	-	всичко	това	е	нищо,	ако	не	е	осветено	чрез	вяра.	
Това	е	своеобразна	постепенна	проповед,	тръгвайки	„от	обратното“.
	 Ето,	пред	нас	е	световноизвестен	учен	от	разказа	„Скучна	ис-
тория“.	Той	е	на	прага	на	смъртта,	и	разбира	това.	Преглежда	собст-
вения	си	живот.	От	гледна	точка	на	обикновения	човек	този	живот	е	
блестящ.	Ученици,	творчески	прозрения,	отлично	възпитание,	без-
користност,	семейство	-	всичко	е	имал.	Но	за	Николай	Степанович	
е	съвсем	очевидно	-	животът	му	е	бил	пропилян,	нещо	най-важно	
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не	се	е	случило	в	него,	близките	са	му	чужди,	той	не	е	могъл	да	по-
могне	на	никого	истински.	Той	самият	обяснява	това	с	липсата	на	
обща	идея,	която	да	свързва	всички	разпръснати	нишки	на	съдбата	
му.	Страхува	се	от	смъртта,	обиден	е,	че	не	е	живял	както	трябва.	
Действително	скучна	история	...
	 Също	така,	на	ръба	на	смъртта,	срещаме	и	праведния	Петър	
от	разказа	„Архиерей“.	Излизането	му	от	живота	е	тъжно,	но	светло.	
Болен	от	тиф,	той	служи	в	навечерието	на	Великден,	трудно	му	е,	но	
обича	богослужението,	това	му	дава	сила.	Пред	очите	му	преминава	
целият	му	живот,	той	копнее	за	майка	си,	за	възможност	за	просто	
общуване,	чувства	се	самотен.	Но	в	същото	време	разбираме	и	колко	
пълен	е	животът	му,	колко	много	му	е	дала	вярата.	Умирайки,	влади-
ката	се	чувства	по-слаб	и	по-незначителен	от	всеки	друг,	че	е	„обик-
новен	човек,	който	върви	през	полето	бързо,	весело,	потупвайки	с	
тояжката,	а	над	него	е	широко	небе,	окъпано	в	слънце,	и	той	сега	
е	свободен	като	птица,	може	да	отиде	където	иска.“	Чехов	показва	
проста	и	красива	смърт	-	смъртта	на	праведния.
	 Когато	Чехов	пише	за	свещеници,	той	не	може	да	скрие,	че	
откровено	им	се	любува.	Ето	отец	Христофор	от	разказа	„Степ“	 -	
лек,	весел,	някак	благ,	излъчващ	сияние.	Дякон	Победов	от	„Дуел“	е	
миротворец,	смеещо	се	добро	дете.	Тези	образи	са	необичайно	оча-
рователни	и	най-важното	–	те	са	единствените	Чехови	персонажи,	за	
които	със	сигурност	знаем,	че	са	щастливи.	Изглежда,	че	това	казва	
много.	Тяхната	безусловна	твърда	вяра	им	дава	щастие,	тя	е	благот-
ворна,	тя	лекува	и	спасява	останалите.
	 Да	отбележим,	че	сдържаният,	като	че	ли	дори	суховат	по	от-
ношение	на	своите	герои-интелектуалци	Чехов	става	нежно-мек	и	
трогателен,	когато	пише	за	свещеници,	за	прости	„божи“	хора.	Той	
им	прощава	всичко,	на	тях	и	изобщо	на	всеки,	който	е	слаб,	който	
страда	истински.	Да,	Чехов	твърдо	изобличава	своите	заблудени,	съ-
сипани	или	малко	разбиращи	живота	персонажи-господа,	но	той	в	
същото	време	ги	съжалява	някак	изненадващо	топло,	дори	бих	каза-
ла,	по	православному.
	 Понякога	Чехов	е	наричан	жесток	спрямо	своите	герои,	но	аз	
ще	си	позволя	да	не	се	съглася	с	това.	Дори	претърпелите	крах	пер-
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сонажи	не	са	подигравани	от	автора,	той	не	унищожава,	не	пребива,	
а	сякаш	казва:	ти	си	същински	абсурд,	животът	ти	е	погубен,	но	аз	
все	пак	те	обичам.	И	няма	съкровища,	които	не	бих	пожертвал,	само	
и	само	да	разбереш	защо	живееш.

Личната Голгота

	 И	в	живота	си	писателят	бил	именно	такъв:	саможертвен,	без	
излишни	думи,	отдаващ	своето	време,	пари	и	здраве	на	всеки,	който	
се	нуждаел	от	тях.
	 Чехов	помогнал	на	хиляди	хора.	Бидейки	болен	човек	с	мо-
рално	право	да	се	занимава	само	със	собствения	си	писателски	труд,	
той	лекувал,	борил	се	с	холерата,	приемал	и	предоставял	лекарства	
на	хиляди	селяни.	Той	строил	училища,	пътища,	участвал	в	устрой-
ването	на	болници,	библиотеки,	с	любов	украсявал	храмове.
	 Чехов	се	грижел	за	десетки	млади	писатели.	Настойничест-
вото	му	било	осезаемо,	тъй	като	редактирал	чужди	разкази,	уреждал	
публикуването	им	в	периодични	издания,	морално	подкрепял	начи-
наещи	автори,	независимо	колко	малък	бил	талантът	им.
	 Според	спомените	на	същия	А.	Куприн,	„никога	от	неговите	
шеги	не	оставаше	трън	в	сърцето	ми,	никога	в	този	живот	този	не-
жен	човек	не		причиняваше	съзнателно	дори	и	малко	страдание	на	
нещо	живо“.
	 Чехов	 бил	 необичайно	 внимателен	 дори	 към	 най-незначи-
телните	нужди	на	 всеки,	 който	 се	 	 обръщал	към	него.	Известен	 е	
такъвфакт:		няколко	месеца	преди	смъртта	си,	по	поръчение	на	ня-
каква	жителка	на	Ялта,	Чехов	заминал	за	Москва	за	ремонт	на	часов-
ника	й.	И	това	не	било	проява	на	безволие,	а	нещо	трудно	достъпно	
за	нашите	разбирания,	но	безкрайно	прекрасно	и	високо.
	 Пътуването	на	Чехов	до	остров	Сахалин	заслужава	да	му	се	
посвети	отделен	разговор.	За	изследователите	и	биографите	на	писа-
теля	този	факт	от	живота	му	остава	най-загадъчният.	Самият	Антон	
Павлович,	говорейки	за	пътуването,	най-често	се	шегувал,	отказвал	
да	приема	постъпката	си	като	граждански	подвиг,	обяснявал	я	с	же-
лание	да	се	отърси	от	делника.	Но	мисля,	че	на	вярващите	не	е	нуж-
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но	да	се	обяснява	колко	естествено	е	за	христианина	да	се	чувства	
лично	отговорен	дори	за	страданията	на	напълно	непознати.	Чехов	
се	нуждаел	да	види	ужаса	и	болката	лице	в	лице,	да	ги	почувства	
като	свои,	да	научи	ужасяващата	истина	за	човешкото	страдание	и	
да	разкаже	за	него	на	всеки.
	 Това	била	неговата	лична,	доброволна	Голгота.	Платил	дълга	
пред	съвестта	си	–	като	християнски	и	руски	писател.	Може	би	си	
струва	да	припомня,	че	Чехов	преброил	цялото	население	на	остро-
ва,	лично	разговарял	с	всеки	осъден	и	заселник,	изследвал	условията	
им	на	живот,	пропуснал	през	сърцето	си	всички	тези	забравени,	уни-
жени,	измъчени	хора,	развратени	деца,	болни,	малтретирани	жени,	
загубили	човешкото	мъже.	И	в	същото	време	писателят	се	убедил	
колко	велик,	прекрасен	и	смел	е	руският	народ.
	 Написвайки	книгата	„Остров	Сахалин“,	Чехов	насочил	вни-
манието	 на	 обществеността	 и	 правителството	 към	 отхвърлените	
страдащи	хора	там,	и	поне	малко,	но	облекчил	съществуването	им.	
Окончателно	подкопал	собственото	си	здраве,	но	това	бил	напълно
съзнателен	избор	на	християнин.

„Човек трябва да е вярващ или търсещ вяра ... „

	 Но	да	се	върнем	към	работата	на	писателя.	Четейки	внима-
телно	Чехов,	може	да	се	разбере,	че	той	перфектно,	от	опит,	е	знаел	
как	действа	върху	човека	благодатта	и	как	се	проявява	нейното	от-
съствие.
	 Нека	си	припомним	поне	два	разказа	-	„Казак“	и	„Студент“.	
И	 в	 двата	 действието	 се	 развива	 по	 Великден.	 В	 разказа	 „Казак“	
главният	герой,	след	като	той	и	съпругата	му	обидили	болен	казак,	
когото	срещнали	по	пътя	от	църквата,	губи	вкус	и	радост	от	живота,	
бавно	умира.	И	напротив,	в	„Студент“	-	между	другото,	любимо	про-
изведение	на	самия	Чехов	-	става	точно	обратното.
	 Възпоменание	за	нощите	на	Страстите	Христови	-	за	отрича-
нето	и	покаянието	на	Петър	–	преобразява	главния	герой	на	разказа,	
семинариста	Иван	и	неговите	слушателки,	с	които	той	се	среща	при	
огъня	 в	 нощта	 на	Велика	 събота.	Само	 че	Иван	Великополски	 се	
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чувства	напълно	опустошен	и	ето	споменът	за	свещените	събития	
преди	2000	години	по	чудо	променя	героите	на	историята,	изпълва	
ги	с	живот	и	вяра;	Чехов	явно	показва	действие	на	Божията	благодат.	
Дори	ми	се	струва,	че	той	се	идентифицира	със	своите	герои,	сякаш	
демонстрира	собствения	си	път	от	младежко	охлаждане	към	вярата,	
към	връщане	към	нея	чрез	покайно	чувство.
	 В	полза	на	факта,	че	вярата	е	била	важна	съставна	част	от	жи-
вота	на	писателя,	говори	това,	че	той	като	никой	друг	жертвал	много	
и	с	желание	за	църкви,	духовни	училища	и	школи.	Той	обичал	да	об-
щува	с	духовенството,	дори	слугата	му	Арсений	бил	много	набожен	
човек.	Самият	Антон	Павлович,	според	мемоарите	на	съвременни-
ците	му,	нито	една	нощна		великденска	служба	не	е	прекарал	в	лег-
лото;	когато	се	лекувал	в	Московската	клинична	болница,	постоянно	
посещавал	службите	в	Новодевичия	манастир,	а	след	това	умилено	
и	смутено	говорел	за	литургията	в	полупразния	тъмен	храм.	Библи-
отеката	на	писателя	имало	много	църковна	духовна	литература.
	 Според	лекуващия	го	лекар	Aлтшулер,	Антон	Павлович	но-
сел	кръстче,	което	свидетелства	-	предвид	неговото	направо	физиче-
ско	отвращение	към	всякакъв	фалш	и	лъжа	-	разбира	се,	за	искрена	
вяра.	Митрополит	Вениямин	(Федченков)	споделя	ценно	свидетел-
ство:	„Един	от	познатите	ми	свещеници	в	Таганрог	познава	прото-
иерей,	старец	на	дълбока	възраст,	съвременник	на	Чехов.	Старецът	
му	разказал,	че	е	виждал	Чехов	да	се	моли	усърдно	на	Бога	на	ко-
лене.	„
	 Какви	 доказателства	 за	 дълбоката	 вяра	 на	 Чехов	 са	 нужни	
още?	При	неговото	сериозно,	дълбоко	отношение	към	подобни	въ-
проси	 е	невъзможно	да	 си	представим	Чехов	 гръмко	да	 говори	 за	
вярата	си,	за	своите	преживявания.	Но	в	неговите	тетрадки	можете	
да	намерите	следния	запис:	„Дотогава	човекът	ще	се	заблуждава,	ще	
търси	цел,	ще	бъде	недоволен,	докато	не	намери	своя	Бог.	Не	трябва	
да	се	живее	в	името	на	децата	или	на	човечеството.	А	ако	няма	Бог,	
тогава	няма	за	какво	да	се	живее.	„	И	още:	„Човек	трябва	да	е	вярващ	
или	търсещ	вяра,	иначе	е	празен	човек“.
	 Именно	тази	идея	Чехов	се	опитал	да	предаде	на	читателите	
си	-	съвременници	и	потомци.	И	мисля,	че	се	е	справил	блестящо.	
Голямо	удоволствие	е	да	се	чете	и	препрочита	Чехов.	Но	още	по-ра-
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достно	е	да	се	чете	за	самия	писател.	Личността	му	е	така	очарова-
телна	и	заразителна,	че	контактът	със	света	на	този	велик	човек	по	
някакъв	начин	особено	изпълва,	изправя,	кара	човек	да	иска	нещо	
по-висше,	по-добро.	Спомняш	си	забравената	дума	„благородство“.
	 Разбира	се,	основното	е	да	измерваме	живота	и	делата	си	с	
Евангелието,	но	можем	да	започнем	поне	с	приблизителна	оценка:	
колко	от	нашето	отношение	към	хората	и	природата	съответства	на	
простото	благородство.	Когато	се	научим	да	съизмерваме	живота	си	
с	тази	забравена	концепция,	евангелските	истини	ще	престанат	да	
изглеждат	чак	толкова	недостижим	идеал.

Превод	от	руски:	Димитър	Банков
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