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	 Уважаеми	читатели,	

	 Първата	половина	на	 август	месец	 винаги	 е	 съпроводена	 с	
по-усилен	 духовен	 подвиг.	 Богородичният	 пост,	 който	 предхожда	
големия	празник	Успение	на	Пресвета	Богородица,	насочва	внима-
нието	ни	към	духовните	ни	проблеми	и	тяхното	решение.	
	 В	настоящия	брой	на	„Светодавец“	обръщаме	особено	вни-
мание	на	празника	Успение	Богородично,	както	и	на	някои	от	песно-
пенията,	които	се	изпълняват.	От	няколко	години	в	страната	ни	се	за-
роди	традицията	да	се	пее	и	т.н.	„Опело	Богородично“	в	навечерието	
на	празника.	Част	от	текста	на	това	молитвено	последование	също	
ще	откриете	в	новия	брой	8.	
	 Главен	асистент	д-р	Любомир	Игнатов	от	Богословския	фа-
култет	на	СУ	„Св.	Климент	Охридски“	говори	повече	за	химногра-
фията	 на	Успение	 Богородично,	 както	 и	 въобще	 за	 песнопенията,	
които	се	изпълняват	през	време	на	Богородичния	пост.	
	 В	новия	брой	сме	отделили	и	специално	внимание	на	Тър-
новския	митрополит	Климент,	на	когото	през	тази	година	се	изпъл-
ват	180	години	от	рождението	и	120	години	от	кончината.	За	този	го-
лям	български	архиерей	ще	научите	повече	в	статията	на	д-р	Силва	
Маринова.		
 
Приятно	четене!	
																																																																																							Ангел	Карадаков
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За празника 
Успение Богородично

	 Празникът	Успение	Богородично	е	последният	голям	празник	
в	календарната	църковна	година.	Той	е	предшестван	от	двуседмичен	
пост.	Славният	жребий,	паднал	се	на	Св.	Богородица	в	спасението	
на	човечеството,	направи	живота	й	за	пример	на	всички	човеци.	
	 След	Христовото	разпятие	и	възкресение	Майката	Божия	е	
отведена	да	живее	в	дома	на	осиновения,	при	кръста,	св.	ап.	Йоан.	
Преданието	разказва,	че	дори	след	снизхождането	на	Св.	Дух	над	
апостолите,	 Божията	 Майка	 останала	 в	 Йерусалим,	 посещавайки	
онези	места,	на	които	Спасителят	проповядвал,	пострадал	и	приел	
кръстна	смърт.	Тя	не	искала	да	напусне	страната,	която	била	така	
скъпа	и	свята	за	Нея.	Когато	цар	Ирод	Агрипа	започнал	да	преследва	
Църквата	и	езичниците,	и	евреите,	възмутени	от	уважението,	кое-

то	Божията	Майка	получава	от	 християните,	 искали	да	 я	погубят.	
Именно	през	това	време	Тя	отпътувала	с	ап.	Йоан	за	Ефес.	
	 Църковното	предание	разказва	и	за	посещението	на	Майката	
Божия	в	Кипър	при	св.	Лазар	Четверодневни,	както	и	на	Св.	Гора.	
Щом	гонението	приключило	Божията	Майка	се	върнала	в	дома	на	
св.	ап.	Йоан	в	Йерусалим.	
	 Веднъж,	когато	отишла	на	Елеонската	планина,	за	да	се	по-
моли,	архангел	Гавриил	й	се	явил	и	й	казал	за	наближаващото	Ней-
но	заспиване.	След	това	Тя	се	върнала	у	дома	си,	разказала	на	ап.	
Йоан	всичко,	за	което	й	говорил	архангел	Гавриил	и	започнала	да	
се	подготвя	 за	последните	си	дни	на	 земята.	Приятели	и	роднини	
се	събрали,	а	единадесет	от	апостолите	по	чуден	начин	се	пренесли	
от	различните	краища	на	света	до	нейното	смъртно	ложе.	Всички	
били	изумени,	като	се	намерили	там.	Когато	апостол	Йоан	обяснил,	
че	Майката	Божия	скоро	ще	си	отиде	от	този	свят,	те	разбрали	защо	
Бог	ги	събрал	и	всички	се	натъжили.	Но	Св.	Богородица	ги	утешила,	
като	казала:	„Не	плачете	и	не	помрачавайте	моето	щастие	с	тъгата	
си.	Аз	отивам	при	моя	Син	и	ваш	Бог,	а	вие	ще	погребете	тялото	ми	
и	ще	се	върне	всеки	по	делата	си“.	Когато	времето	на	успението	й	
наближило,	стаята	била	осветена	от	божествена	светлина,	покривът	
изчезнал	и	пред	всички	се	явила	чудна	гледка.	Господ	Иисус	Хрис-
тос	слязал	от	небето,	заобиколен	от	много	ангели.	Всички	гледали	
тази	 чудна	 гледка	 със	 страхопочитание	 и	 благоговение,	 а	щом	 се	
приближили	до	Нейното	легло,	светото	тяло	на	Божията	Майка	си-
яело	и	благоуханието	на	тамян	покривал	цялата	стая.	
	 Апостолите	пренесли	тялото	на	Божията	Майка	през	 града	
до	 Гетсимания,	 за	 да	 бъде	 погребан,	 както	 самата	Тя	 пожелала,	 в	
гробницата	на	нейното	семейство	и	на	Йосиф.	Учениците	Христови	
погребали	тялото	й,	затворили	гробницата	с	камък	и	останали	там	
на	мястото	в	молитва	три	дни.	На	третия	ден	ап.	Тома	пристигнал	и	
много	се	натъжил,	че	не	бил	не	успял	да	се	прости	с	Майката	Божия,	
когато	била	тя	още	жива.	За	да	го	успокоят,	апостолите	отвалили	ка-
мъка,	за	да	му	позволят	да	отдаде	почит	на	тялото	на	Св.	Богороди-
ца.	Но	щом	влезли	в	гробницата,	видяли,	че	тялото	Й	не	е	там	–	оста-
нало	било	само	плащаницата.	Апостолите	се	върнали	в	града,	за	да	
участват	на	обща	поменна	трапеза,	като	винаги	оставяли	място	и	за	
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Възкръсналия	Господ.	След	яденето	вдигнали	хляба	и	възкликнали:	
„Господи,	Иисусе	Христе,	помогни	ни“.	В	този	момент	чули	хор	от	
ангели	и	като	погледнали	нагоре,	видяли	светата	Дева,	заобиколена	
от	ангелски	войнства.	Тя	ги	поздравила,	казвайки:	„Радвайте	се,	за-
щото	винаги	съм	с	вас“.	Тогава	апостолите	били	изпълнени	с	радост	
и	вместо	да	използват	обичайните	думи,	те	възкликнали:	„Пресвета	
Богородице,	помогни	ни“.	Разбрали	и	повярвали,	че	на	третия	ден	
след	Успението	си	Божията	Майке	била	възкресена.	

За	 това	 и	 Успение	 Богородично	 не	 е	 тъжно	 събитие,	 а	 радостно.	
Смъртта	на	Майката	Божия	е	само	кратък	сън,	след	който	последва-
ло	Нейното	възкресение	и	възкачване	на	небето.	

От	самото	начало	Църквата	видяла	в	лицето	на	Божията	Майка	по-
стоянен	и	 вечен	 застъпник	 за	човечеството.	Тя	 е	прибежището	на	
всички	майки,	учи	ни	как	да	живеем	в	пълно	упование	на	Божията	
воля.	Тя	е	пример	за	вяра,	за	любов	и	за	служение.	

Източник:	pravmir.com

Започнахме църковната година 
с Рождество Богородично, 
приключваме я с Успение

										протойерей	Тадей	Харденбрук

	 Преди	няколко	години	споде-
лих	с	 един	православен	поклонник,	
че	Богородичният	пост,	макар	и	кра-
тък,	 е	 изключително	 интензимен	 в	
духовно	отношение	и	че	повече	из-
питания	 връхлитат	 хората,	 отколко-
то	през	Петровия	пост.	
	 Без	колебание,	той	отговори:	
„Разбира	 се!	 Постът	 е	 труден,	 но	
дяволът	 кой	 мрази	 най-много	 след	
Христос?	 Св.	 Богородица!“	 И	 кол-
ко	наистина	е	вярно!	Много	години	
Богородичният	 пост	 ни	 държи	 бди-
телни.	Плътта	 ни	 стене:	 „Но	 тъкмо	
Петровият	 пост	 свърши!“	 Богоро-
дичният	пост	обаче	е	изключително	
важен	пост.	Той	е	кратък,	но	интен-
зивен,	 следователно	 се	 отличава	 с	
възможността	 за	 духовно	 упражне-
ния,	за	подвиг.	
	 На	 първо	 място,	 ние	 постим	
малко,	но	стриктно	преди	Успение,	с	
внимание	и	наблюдателност,	защото	
обичаме	Божията	Майка.	
	 Тя	ни	помага,	обича	ни,	грижи	се	за	нуждите	ни	и	със	сме-
лостта	на	майка,	тя	ходатайства	пред	своя	Син	за	нас;	не	защото	Той	
не	знае	нашите	нужди,	но	защото	така	прави	любящата	майка!	Тя	е	
първа	сред	светиите,	избраната.	Тя	е	капината,	която	гори,	но	не	из-
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гаря;	ковчегът	на	завета,	скинията,	чашата	и	вратата	към	спасението.	
Тя	ни	обича,	защото	сме	с	Нейния	Син.	Обича	това,	което	Той	обича.	
Почитайки	Нея,	ние	почитаме	и	Него.	
	 На	второ	място,	постим	Богородичния	пост	с	усърдие,	защо-
то	дяволът	и	неговите	демони	мразят	Тази,	която	ние	обичаме.	Те	
биха	я	опозорили,	защото	Христовото	въплъщение	чрез	Нея	е	въз-
можността,	дадена	на	цялото	човечедство	за	спасение	и	обожение.	
Всяка	 година	 обръщаме	 внимание	 на	 тази	 реалност,	 защото	 след	
Възкресението	силите	на	тъмнината	най-много	презират	Успението	
на	Св.	Богородица.	Вярвала	е	и	е	била	спасена,	страдала	е	и	е	била	
преследвана	в	името	на	Своя	Син.	Неговата	любов	не	могла	да	поне-
се,	че	Тя	ще	трябва	да	понесе	гробно	тление,	затова	и	Той	е	възнесе	
телесно	на	небето	след	успението	Й.	
	 По	 време	 на	 поста,	 отделете	 време	 да	 прочетете	 повече	 за	
успението	Й	и	живота	на	Св.	Богородица.	Това	ще	докосне	душата	
ви	и	ще	ви	зареди	с	духовна	енергия.	И	това	е	невероятно	приключе-
ние!	Апостолите	се	озовават	на	облаци	и	по	чуден	начин	се	озовават	
в	Йерусалим	от	различни	краища	на	света,	където	били	отишли	да	
проповядват.	Еврейските	лидери	замислят	да	погубят	Св.	Богороди-
ца,	опасявайки	се,	че	след	смъртта	Й	ще	настъпи	онова,	което	дойде	
ис	лед	кмъртта	на	Сина	Й.	Светкавица	проблясва	над	дома	Й,	за	да	
прогони	еврейските	нападатели.	След	успението	Й	архангел	отрязва	
ръцете	на	един	мъж,	който	се	опитал	да	преобърне	ковчега	й,	докато	
се	пренасяло	тялото	Й	до	гроба.	След	това	той	се	разкайва,	изцелява	
се	по	молитвите	на	Майката	Божия	и	се	присъединява	към	погре-
балното	шествие,	пославяйки	Истинския	Бог	и	свидетелства	за	све-
тостта	на	Майката	Божия.	Апостол	Гома	пристига	късно	и	вижда	как	
Св.	Богородица	се	издига	към	небето	с	тялото	си.	Като	подарък	тя	
оставя	пояса	си	на	Тома	(който	и	до	днес	се	пази	на	Св.	Гора).	Тогава	
апостолите	и	учениците	отново	отварят	гробницата	й	и	виждат,	че	тя	
не	е	там.	
	 Месец	август	е	времето	за	духовен	и	телесен	преход.	Краят	
на	лятото	 е	пред	очите	ни,	последният	шанс	 за	 ваканция,	 както	и	
започването	на	планирането	на	новата	учебна	година.	Това	е	време	
и	за	богослужебен	преход,	тъй	като	годишният	празничен	богослу-

жебен	кръг	наближава	своя	край.	Въплъгеният	Син	Божий	бил	за-
творен	физически	в	утробата	на	Мария,	Богородица;	следователно,	
богослужебният	 цикъл,	 отбелязващ	Неговото	 служение	 на	 земята	
включва	и	живота	на	Св.	Богородица.	Започнахме	богослужебната	
година	с	празника	на	Нейното	раждане	и	я	приключваме	с	празника	
на	Нейното	успение.	

Източник:	slocc.com

Богослужебни текстове за
 празника Успение Богородично 

Кондак, глас 2: Гробът и смъртта не смогнаха да удържат 
неуморната в молитви Богородица и неизменната надежда в за-
стъпничествата, защото като Майка на Живота към живота Я 
пренесе Този, Който Се всели в Нейната вечно девствена утроба.

Икос: Огради моите помисли, Христе мой, защото дръзвам да 
възпея Стената на света - пречистата Ти Майка; укрепи ме в 
кулата словото и ме защити при тежки помисли, защото Ти 

изпълняваш прошенията на тия, които викат и просят с вяра; 
затова ми дай език безупречен и разум непосрамен, защото всеки 

съвършен дар идва от Тебе, Който се всели във вечно девствената 
утроба.

Светодавец брой 8/2021 Светодавец брой 8/2021Църковни празници Църковни празници

10 11



Слово за Успение на Пресветата 
Богородица от св. Йоан Кронщадски
	 Нека	да	се	радваме,	възлюбе-
ни	братя	и	сестри,	че	принадлежим	
на	Святата	православна	Църква,	 за-
служено	и	с	право	да	благодарим	на	
този	ден	от	всички	дни	на	годината	
със	 специална	 тържественост	 на	
Пресветата	 Богородица.	 Съществу-
ват	на	земята	много	общества	и	цели	
държави,	 които	 не	 отчитат	 нуждата	
или	 задължението	 да	 призовават	 и	
прославят	Царицата	на	небето	и	зе-
мята,	майката	на	нашия	Господ	Ии-
сус	 Христос;	 да	 я	 почитат	 любящо	
като	 истинска	 Божия	Майка.	 За	 съ-
жаление	в	Русия	днес	имаме	ерети-
ци,	които	не	почитат	Божията	майка,	светиите,	техните	икони,	мо-
щите	и	празниците	си.	О,	ако	само	да	можеше	и	те	единодушно	с	нас	
да	прославят	достойната	Царица	на	небето	и	земята!		 Днес	 Све-
тата		Църква	тържествено	прославя	достойното	успение	или	преми-
наване	на	Божията	Майка	от	земята	на	небето.	Прекрасно	успение	
–	 тя	 умира	 без	 сериозно	 заболяване,	 мирно.	Душата	 ѝ	 се	 вдига	 в	
божествените	ръце	на	Сина	ѝ	и	се	пренася	на	небесата,	придружена	
от	ангелогласното	пеене.	И	тогава	нейното	пречисто	тяло	е	пренесе-
но	от	апостолите	в	Гетсимана,	където	е	погребано,	а	на	третия	ден	
е	възкръснало	и	възнесено	на	небето.	Виждате	това	на	иконата	на	
Успение	Богородично.	На	нея	е	представено	животворното	тяло	на	
Богородица	върху	венец,	заобиколен	от	апостолите	и	йерарсите,	а	в	
центъра	на	иконата	Господ	държи	в	ръцете	Си	пречистата	душа	на	
Богородицата.	Успението	на	Божията	Майка	е	парадигма	на	общо-
то	успение	на	душите	на	християните.	Казваме,	че	нашите	мъртви	
са	„заспали“	или	„са	починали“.	Какво	означава	това?	Това	означа-
ва,	че	за	истинския	християнин	няма	смърт.	Смъртта	е	победена	от	

Христос	на	кръста.	Но	има	успение,	т.е.	пренареждане	на	състояние-
то,	т.е.	душата	му	е	на	друго	място,	в	друга	епоха,	в	друг	свят	отвъд	
гроба,	вечен,	безкраен,	това	е	това,	което	се	разбира	като	„заспива-
не“.	Сякаш	това	е	временен	сън,	след	който	чрез	гласа	на	Господа	
и	страшната	и	още	прекрасна	тръба	на	Архангела,	всички	мъртви	
ще	оживеят	и		ще	излязат:	които	са	правили	добро,	ще	възкръснат	
за	живот,	а	които	са	вършили	зло,	ще	възкръснат	за	осъждане	(Йоан	
5:29).	Това	е	което	християнинът	разбира	под	успение.	Трябва	да	сме	
готови	за	това	успение,	за	деня	на	общото	възкресение	и	съд,	за	това	
неописуемо	световно	събитие,	записано	в	Свещеното	Писание.	Тази	
подготовка	за	срещата	с	небесния	Цар	преди	съда	след	смъртта	е	по	
същество	подготовката	на	човека	през	целия	му	живот.	Тази	подго-
товка	означава	промяна	във	всичките	му	мисли	и	морална	промяна	
на	цялото	му	същество,	така	че	целият	човек	да	бъде	чист	и	бял	като	
сняг,	да	измие	всичко,	което	осквернява	 тялото	и	духа,	 така	че	да	
бъде	украсен	с	всякакви	добродетели:	покаяние,	кротост,	смирение,	
нежност,	простота,	целомъдрие,	милосърдие,	въздържание,	духовно	
съзерцание	и	горяща	любов	към	Бога	и	ближния.	Нашата	подготовка	
за	среща	с	небесния	Цар	и	за	наследството	на	вечния	живот	на	не-
бето	трябва	да	се	състои	от	тези	неща.	Небесният	Цар	желае	души,	
украсени	с	неизменна	добродетел,	подготвени	души,	така	че	самият	
Господ	да	може	да	пребъдва	в	тях.	Не	се	чудете,	че	Господ	много	
иска	да	живее	в	нас.	Всъщност	човешката	душа	е	по-просторна	от	
небето	и	от	земята,	защото	тя	съществува	по	Божия	образ.	И	ако	чо-
век	отстрани	греховете	от	душата,	Господ	на	всички	ще	се	засели	в	
него	и	ще	го	изпълни	със	Себе	Си.	“	и	ще	дойдем	при	него	и	жилище	
у	него	ще	направим.	“	(Йоан	14:23),	казва	Господ	за	душите,	които	
Го	обичат.	И	така,	участниците	в	християнските	празници	и	особено	
в	 празника	 на	Успението	 на	Божията	Майка,	 вие,	 които	 сте	 укра-
сени	 с	 всякакви	добродетели	и	 разбирате	успението	на	небесното	
царство,	на	Нейния	Син	и	Бог,	прогласявайте	на	всеки	един	за	подго-
товката	на	душите	им,	за	да	бъдат	място	за	обитаване	на	Господа,	за	
непрестанно	покаяние	и	за	нетленното	украсяване	с	християнската	
добродетел.	И	нека	твоята	смърт	също	да	бъде	безболезнена	и	мир-
на,	служейки	като	обещание	за	добър	отговор	в	ужасното	съдилище	
на	Христос.
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Из похвални погребални песни 
на Пресвета Богородица, които се

 изпълняват на Успение Богородично 

 I СТАТИЯ

1.	О	Христе,	Животе,	в	гроб	по-
ложен	си	бил,	и	майката	на	жи-
вота	се	полага	странно	зрелище	
за	ангели	и	човеци.

2.	 Величаем	 тебе,	 чиста	 Бого-
родицем,	 и	 чествуваме	 твоето	
успение	 и	 се	 кланяме	 на	 твоя	
гроб.

3.	Бога	си	родила,	небесния	наш	
Цар,	и	се	пренасяш	в	небесното	
царство	по	царски,	о	чиста.

4.	 Като	 те	 гледаха	 ангелите,	
чиста,	 простряна	 мъртва,	 дала	
Живот	на	света,	едни	ред	други	
се	ужасяваха	и	дивяха.	

5.	 Пратен	 бе	 отново	 Гавриил	
от	 Бога;	 и	 благовести	 твоето	
изшествие,	 пренебесна,	 чиста,	
нетленна.	

6.	Теб	невесто	Божа	те	зове	Же-
нихът	 	 божествения	 чертог	 да	
се	веселиш	боголепно	винаги.	

7.	Твоето	пречестно	свято	тяло,	
Дево,	и	в	гроба	не	позна	тление,
но	с	тялото	си	отишла	на	небе-
то.	

8.	 Твоето	 всесвето	 лице,	 пре-
чиста,	 и	 мъртво	 изглежда	 като	
рай		и	излъчва	благодат	и	живот	
на	верните.

9.	 От	 нас,	 твоите	 чеда,	 наша	
скъпа	 майко,	 приеми	 любов	 и	
погребална	песен,		що	принася-
ме	на	теб	от	дън-душа.

10.	 Открий	 скъпите	 си	 очи,	
наша	майко,	и	чедата	си	поглед-
ни	сега	събрани	да	славят	твое-
то	успение.

11. Отвори уста и дай благосло-
вение, пресвета Богородице,       
щом напущаш [нас окончател-
но] този земен свят.

12. Не ни оставяй сираци, наша 
майко, взета от земята на небе-
то да живееш с твоя Син и Бог.

II СТАТИЯ

1.	 О,	 достойно	 е	 да	 възпяваме	
Теб	 Жизнодавца,	 Който	 възве-
личи	 живоносното	 успение	 на	
Своята	чиста,	света	майка.

2.	 	О,	достойно	е	да	величаем,	
Богородице,	Тебе	сложила	в	ръ-
цете	Божии	 светата	 си	и	непо-
рочна	душа.

3.	Застана	удивено	цялото	мно-
жество	 ангели,	 като	 гледаха	
непристъпния	Христос	Бог	как	
пристъпва	към	майката	и	й	въз-
дава	чест.

4.	 Ужаси	 се	 като	 гледаше	 със	

трепет	Бога,	заслизал	пак	и	при-
ел	в	ръце	душата	й		и	възлизащ	
във	божествената	слава.

5.	Ужаси	се,	небе	и	ти	земьо	пог-
ледни:	Бог,	Който	е	над	всички,	
слезе	пръв	път,		и	сега	повтори	
на	земята	заради	майка	Си.

6.	Премъдростта	 пренесе	Своя	
дом	от	 земята	 в	Своя	пренебе-
сен	дом	и	го	изпълни	с	божест-
вена	слава.

7.	 Не	 от	 небето	 слезе	 Богоне-
вестната	Дева,	а	възлезе	на	не-
бесата	понеже	бе	родила	Небес-
ния	Цар.
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8.	 Сега	 небето	 стана	 достъпно	
и	 за	 човеци.	 Дойдете	 прочее	
всички	кръстоносци	да	 възлез-
ем	там	с	Майката	Божия.

9.	Слънцето	видя	по-преди	как	
зализа	 Слънцето	 на	 правдата.	
Сега	вижда	и	луната	как	захож-
да	пресветата	Дева	и	майка	на	
Светлината.	

10.	Макар	и	да	си	се	пренесла	от	
земята	на	небетом	Девом	обаче	
цялата	земя	Те	сърадва	и	слави	
Твоето	отхождане.

11.	Макар	твоето	нетленно	тяло	
да	е	в	небесата,	Дево,	но	Твоя-
та	благодат	се	излива	и	изпълва	
цялото	лице	на	земята.

12.	 С	 песни	 към	 Бога	 Дево,	 в	
молитва	 и	 пост	 си	 се	 подвиза-
вала	през	последните	дни	и	си	
очаквала	своето	отхождане.

III СТАТИЯ

1.	Родовете	всички
				принасят	песенм,	Дево,
				за	твойто	погребение.
  
2.	Дойдете	насам	всички
				твари,	да	принесем
				на	Дева	тъжна	песен.

3.	Ученици	на	моя	Христос,
				поребете	тялото
				на	майката	на	моя	Бог.
4.	Ангелски	и	архангелски
				чинове	предстоят	
				и	пеят	невидимо.

5.	Неискусомъжна	Дево,
				Майко	на	Бога	Вишни,
				как	ще	изтърпим	болката?

6.	Твоето	отхождане
				е	радост	за	цял	свят,
				а	за	нас	скърбен	плач.

7.	От	майчината	ти	любов
				и	от	твойте	грижи
				да	не	бъдем	лишени.

8.	Дево,	наша	светлино,
				как	ще	търпим	да	не	гледаме
				твойте	сладки	очи?

9.	Апостолите	викаха:
				няма	да	отстъпим
				от	Майката	на	нашия	Бог.

10.	Пак	ще	те	изпратим,
					Дево,	преди	нас
					до	облаци	небесни.	

11.	Жезълът	светият	
					положен	в	ковчега
					произраства	живот.

12.	Де	отхождаш,	Майко,

					викаше	като	син
					девтсвеникът	ученик.

13.	В	радостта	на	Сина	си
					отхождаш,	Богомайко,
					ликуваш	и	се	радваш.

14.	Поеми	и	мене,	Дево,
					твоето	чедо,
					при	божествения	твой	Син.

15.	Цяла	земя	да	играй	
					като	вижда	Бога
					днес	пак	да	слиза.

16.	Скоро	да	излезем
					да	посрешнем	Господа
					пак	слязъл	при	нас.

17.	Да	чуем	всички	Бога
					как	беседва	сега
					със	светата	си	Майка.

18.	О,	сладчайша	Майко,
					при	сладчайшия	Син
					дойди	и	се	радвай.

19.	Ето	гледай	твоят	Син
					дойде	да	те	вземе
					в	своите	обители.

20.	Дойдох,	казва,	за	да	явя	
					славата	на	Майката	ми
					пред	славата	на	Отца	Ми.

Светодавец брой 8/2021 Светодавец брой 8/2021Химнография

16 17



Химните в прослава и моление към 
Св. Богородица

(пред дверите на 
Богородичния пост)

гл.	ас.	д-р		Любомир	Игнатов

	 Едни	 от	 най-умилителните	 и	 проникващите	 в	 съкровени-
те	кътчета	на	човешката	душа	църковни	песнопения	са	тези,	хим-
нографирани	 в	 чест	на	нашата	 обща	Майка	Пречистата	Дева	Ма-
рия.		
	 Неизследима	е	с	богатството	си	съкровищницата	на	църков-
ната	поезия,	но	огромната	част	от	скъпоценностите	в	нея	са	посвете-
ни	именно	на	Божията	Майка.	Трепета	и	любовта,	с	които	те	са	напи-
сани	от	бележити	химнотворци	на	Православната	църква	превръщат	
тези	песенни	молитви	в	най-услаждащите	човешкото	духовно	ухо.	
Наистина,	достойна	следва	да	е	похвалата	към	тази,	чрез	която	дой-
де	спасението	и	чрез	която	за	Адам	и	за	всички	нас	-	потомците	му,	
отново	се	отвориха	вратите	на	небесното	ни	изконно	Отечество.	Ре-
дица	песнотворци	дотолкова	били	пленени	от	неземното	обаяние	на	
Небесната	Царица,	че	били	наречени	теотокариографи,	т.е.	богоро-
дичнописци.	
	 Преподобния	наш	отец	св.	Никодим	Светогорец	(1749-1809),	
който	прекарал	голяма	част	от	живота	си	в	градината	на	св.	Бого-
родица,	положил	труд	да	събере	песнопенията	в	чест	на	Богоматер	
само	от	един	жанр	от	църковната	химнография	–	каноните,	като	със-
тавил	т.	нар.	Теотокарион	(Богородичник)	–	сборник	от	62	богоро-
дични	канони,	писани	от	древните	богородични	песнописци	 (тео-
токариографи)1,	 който	 сборник	 св.	Никодим	 онасловил	 „Венец	 на	
Приснодевата”	и	издал	през	1796	г.	Същият	бил	комплектован	още	
през	1785	г.,	когато	преподобният	се	подвизавал	в	Пантократорския	
скит	„Капсала”.	Богородичните	канони	в	него	са	на	всички	гласове	

1	 Ολυμπία	 Τολίκα.	 Ε̉πίτομο	 Ε̉γκυκλοπαιδικό	 Λεξικό	 τής	 Βυζαντινής	 Μουσικής	 .	
Ευ̉ροπαϊκό	κέντρο	τέχνης	.	Α̉θήνα,	1993,	σ.	251.

и	за	всички	дни	през	седмицата.	В	заглавната	страница	на	книгата	
авторите	им	са	наречени	„22-ма	свети	и	чудесни	сладкопевци”.	От	
атрибуциите	на	самите	канони	става	ясно,	че	сред	това	число	химно-
писци	са:	св.	Теодор	Студит,	св.	Андрей	Критски,	св.	Иосиф	Песно-
писец,	св.	Йоан	Евхаитски,	св.	патриарх	Фотий,	св.	Йоан	Дамаскин,	
св.	Митрофан	Смирненски,	монахиня	Текла,	Георгий	Никомидийки	
и	др.	В	съдържанието	били	включени	още:	канон	от	Богородичника	
на	друг	певец	на	Приснодевата	–	Агапий	Критски	(ХVІІ	в.),	изпъл-
няван	на	Света	Гора	 всяка	 събота	 вечер;	 „Умилителни	канони”	 за	
всяка	скръб	и	болест;	благодарствен	канон	„За	след	болест”;	благо-
дарствен	канон	за	Акатиста	и	др2.	
	 Относно	заглавието	на	сборника	-	„Венец	на	Приснодевата”,	
самият	св.	Никодим	дава	следното	обяснение:	И както от една цъф-
нала ливада някой хубав и разнообразен венец, плетен от благоухан-
ните там и приятни цветя, се поднася на земния цар като някакъв 
приятен дар, така и тук, от всички песенни канони на Богородица, 
намиращи се в Светата гора, алегоричния рай на Девата, насто-
ящият пъстър араматен и многоцветен ВЕНЕЦ беше събран и с 
много желание и благочестие на тази царица на всички и на небе-
сата Богородица се поднася, дар за нея по-желан и от златнота-
лантния и ценен венец на Молхом, който носел цар Давид на глава-
та3.
	 Тази		„Мариина	поетична	книга”,	както	наричали	Богородич-
ния	сборник,	получила	доволно	разпространение	–	много	повече	от	
Богородичника	на	Агапий	Критски,	като	съответно	намерила	своя	
прием	и	в	качеството	си	на	богослужебно	пособие.	Това	до	голяма	
степен	 се	 дължало	 както	 на	 безценните	 духовни	 стихоплетения	 в	
нея,	така	и	на	поетическите	умения	на	съставителят	й	преп.	Нико-
дим	Светогорец4.	Поетическото	си	дарование	преподобният	използ-
вал	освен	за	създаването	на	църковни	песнопения,	но	и	за	стихоиз-
плитането	на	 епиграми	в	размери	ямб,	хорей	и	др.,	 с	 каквито	 той	

2	Карамузи,	М.	Творчеството	на	Никодим	Светогорец	и	атонският	неоисихазъм.	
БАН	–	Институт	за	литература.	Издателски	център	„Боян	Пенев”,	София,	2004,	с.	
65-66.
3	Цитат	по:	пак	там,	с.	65.
4	Пак	там,	с.	66.
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украсявал	началото	на	всяко	едно	свое	произведение5.
	 Преди	каноните	в	споменатият	по-горе	Богородичник	са	по-
местени	три	негови	епиграми6.
	 Сега	 е	 благоприятното	 време	 –	 началото	 на	 Богородичния	
пост,	в	което	следва	да	се	спомене	и	т.н.	Богородичен	молебен	канон,	
или	Малък	богородичен	молебен	канон		–	Многими содержимъ на-
пастьми...,	изпълняван	според	църковния	устав	в	края	на	вечерните	
през	Богородичния	пост,	с	изключение	на	съботните	дни	и	вечерня-
та	срещу	9	август,	когато	се	чества	паметта	на	св.	ап.	Матия.	Сред	
народа	ни	този	канон	е	известен	още	и	като	Богородичен	параклис	
(от	гр.	ἡ	παράκληση	–	молба,	молитва).	Според	преданието	канона	
бил	написан	от	 св.	Теостерикт	Медикийски	 (IX	в.),	монах	от	Ме-
дикийския	 	 (или	Медицейски)	манастир,	разположен	някога	близо	
до	гр.	Прусса	(днешния	турски	гр.	Бурса),	в	древната	малоазийска	
провинция	Витиния.	Преподобният	е	житиеписец	на	основателя	на	
манастира	-	св.	Никита	Медикийски	(†824)7.
	 Същият	канон,	ако	предстоятелят	на	дадена	църква	определи	
(аще изволитъ предстоятель)	-	може	да	се	отслужва	и	в	дни	извън	
Богородичния	пост,	без	да	е	свързан	с	друго	богослужебно	последо-
вание.	Молебният	канон	(παρακλητικός		κανών)	е	поместен	в	октои-
ха	-	на	осми	глас	за	вторник	на	повечерието,	но	бива	поместван	и	в	
състава	на	някои	служби	от	минея	–	като	например	утренята	за	13	
ноември	–	св.	Йоан	Златоуст.	По	предназначение	обаче,	него	можем	
да	открием	в	края	на	българското	издание	на	часослова8.			
	 Архиепископ	Сергий	Спасский	в	“Полнiй	мeсяцесловъ	вос-
тока”	отбелязва,	че	същият	преп.	Теостерикт,	паметта	на	когото	се	

5	Пак	там,	с.	62.
6	Пак	там,	с.	65.
7	Beck,	H.	G.	Geschichte	der	orthodoxen	Kirche	im	byzantinischen	Reich.Vandenhoeck	
&	Ruprecht,	1980,	p.	D	95.	По	въпроса	Бек	пише	следното:	Das	bedeutendste	und	
farbigste	Dokument	ist	offensichtlich	die	Vita	des	Abtes	Niketas	von	Medikion	aus	der	
Feder	eines	Theosteriktos,	die	noch	vor	844	entstanden	ist.	Виж	също:	Рудаков,	А.	П.	
Очерки	византийской	культуры	по	данным	греческой	агиографии.	Издательство	
„Алетейя”.	Санкт-Петербург,	1997,	с.	238.
8	Известният	под	името	„Голям	богородичен	молебен	канон”	е	творба	на	импе-
ратор	Теодор	Ласкарис	(1221/2-1258),	и	е	поместен	в	края	на	всяка	една	от	двете	
части	на	Октоиха.

чества	 на	 17	 март,	 според	 гръцки	 миней	 от	ХІІ	 в.	 бил	 игумен	 на	
Пеликидския	 манастир	 –	 вероятно	 намиращ	 се	 в	 околността.	 Той	
бил	 изповедник	 на	 Православната	 вяра	 при	 иконобореца	 импер.	
Константин	Копроним.	По	славянски	минеи	от	ХІ	и	ХІІ	в.	обаче	–	
отново	по	сведение	на	архиепископа,	 е	положено	паметта	на	този	
преподобен	отец	да	се	чества	със	17	дни	по-рано	–	на	29	февруари9.	
Според	архиепископ	Сергий,	Теостерикт	Медикийски	и	Теостерикт	
Пеликидски	 са	 различни	 личности,	 тъй	 като	 историческите	 съби-
тия	споменати	в	животоописанието	на	втория,	в	действителност	се	
простират	в	твърде	дълъг	период	от	време	и	поради	хронологично	
несъответствие	с	повече	от	100	години	не	би	могъл	да	напише	жити-
ето	на	св.	Никита	Медикийски.	Следователно	отсъждайки	по	писа-
телската	дарба	на	първия	–	Медикийския	преп.	Теостерикт,	написал	
житието	на	св.	Никита,	по-приемливо	е	да	се	предположи,	че	той	
именно	е	писателят	и	на	молебния	Богородичен	канон.	
	 Следва	да	бъде	отбелязано	обаче,	че	най-ранните	извори	за-
сега,	представящи	името	на	преп.	Теостерикт	като	авторско	на	Мо-
лебният	Богородичен	канон,	са	едва	от	ХVІІ	в.	Това	са	гръцките	ок-
тоиси	и	часослови	от	този	век	насам,	в	които	канона	е	поместен	в	
края	 на	 съдържанието	 им10.	Вероятно	 това	 е	 и	 причината,	 поради	
която	като	авторски	за	този	канон	биват	посочвани	и	други	имена11.	
	 Говорейки	за	емблематични	поетични	творения	в	чест	на	Бо-
жията	Майка	е	задължително	да	споменем	и	за	най-обемистия	бого-
родичен	химн	–	Богородичния	акатист	или	Неседалната	Богородична	
песен	(от	гр.	ἀκάθιστος	–	неседнал,	правостоящ).	Според	значителна	
част	от	старото	поколение	литургисти	и	химнолози	Богородичният	

9	Архиеп.	Сергий	 .	Полнiй	мeсяцесловъ	востока	 .	Томъ	І	 .	Восточна	агиология.	
Томъ	ІІ	.	Святой	востокъ	.	Томъ	ІІІ	.	Святой	востокъ.	Изданiе	второе	исправленное	
и	много	восполненное,	Владимiр,	1901	(Репринтное	издание,	Москва	1997),	с.	89	.
10	Пандурски,	Доц.	д-р	Васил	Ив.	Преп.	Йосиф	Песнописец	 -	из	историята	на	
църковната	 химнография.	 Годишник	 на	Духовната	 академия	 „Св.	Климент	Ох-
ридски”,	том	VІІІ	(ХХХІV),	6,	1958-1959,	Синодално	издателство,	София,	1959,	
с.	11/281.
11	 Архиепископ	 Филарет	 (Гумилевский).	 Исторический	 обзор	 песнопевцев	 и	
песнопения	греческой	церкви.	Репринтное	издание,	Свято-Троицкая	лавра,	1995,	
с.	264.
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акатист12,	е	творба	на	Георги	Писидийски	(VIIв.),	написана	в	626	г.	
по	 повод	 избавлението	 на	Константинопол	 от	 нашествениците	 на	
персийския	цар	(шах)	Хозрой	(или	Хосров)	ІІ	Парвиз	(591-628).	За	
творци	на	този	прекрасен	богородичен	химн	биват	сочени	още	Ро-
ман	Сладкопевец,	патриарх	Сергий,	патриарх	Герман	І,	Георгий	Ни-
комидийски,	патриарх	Фотий,	анонимен	автор	от	VІ	в13.	Изказват	се	
и	мнения,	определящи	като	по-вероятен	автор	на	акатиста	патриарх	
Герман	(ок.645-740)14.
	 Богородичният	акатист	се	чете	на	Малкото	повечерие	в	петък	
на	първа,	втора,	трета	и	четвърта	седмица	на	Великия	пост	по	една	
част	(четвърт)	и	целият	отново	на	Малкото	повечерие	в	петък	на	пе-
тата	седмица	според	Цариградския	типик15.	Писан	е	в	стихотворна	
форма	(ямбически)	и	съдържа	24	химна	–	12	кондака	и	12	икоса	-	по	
броя	и	реда	на	буквите	в	гръцката	азбука.	Всеки	кондак	окончава	с	
псаломското	възклицание	“Аллилуя”,	а	икосите	посредством	архан-
гелския	 призив	 “Радуйся Невесто Неневестная”,	 развиват	 чудно	
хубави	поетични	епитети	за	Богоматер,	които,	свързани	с	поредици	
обръщения	 към	Нея,	 придават	 особена	 емоционалност	 на	 творба-
та16.	Първия	кондак	“Возбранной воеводе”	не	влиза	в	общия	брой,	а	
служи	за	тема	на	целия	Акатист	и	завършва	с	“Радуйся...”.	По	тази	
призната	за	образец	творба	са	съставени	всички	други	акатисти,	ут-
върдени	в	църковно-богослужебна	употреба	и	в	наше	време.	В	съ-
щия	подход	на	 стихотворене	Георги	Писидийски	писал	 епиграми,	
съчинения	и	др.	Стилът	му	на	писане	бил	наричан	“образцов”,	а	са-

12	Последование,	по	време	на	което	не	се	позволява	да	се	седи.
13	Τωμαδάκη,	Νικολάου	Β.,	τακτικοῦ	καθηγητοῦ	τῆς	Βυζαντινῆς	Φιλολογίας	τοῦ	Πα-
νεπιστημίου	Ἀθηνῶν.	Συλλάβιον	Βυζαντινῶν	Μελετῶν	και2	Κειμένων.	Τεῦχος	Α´	-	Ἡ	
Ἀκάθιστος	ἑορτη2	και2	ἡ	ὑμνολογία	τη2ς.	Τεύχος	Β´	-	Πεζογραφία.	Ἔν	Ἀθήναις,	1964-
1966,	σ.	7-10.
14	Пак	там,	с.	10.
15	Според	Иерусалимския	типик	този	Акатист	се	чете	само	в	събота	на	пета	сед-
мица	на	Великия	пост	по	време	на	утринното	богослужение.	В	други	случаи	той	
се	чете	според	вътрешно-манастирски	традиции	след	утренята	през	Богородич-
ния	пост,	или	в	друго	определено	от	манастирския	устав	време.
16	Виж	за	това	в:	Скабалланович,	М.	Толковый	типикон.	Объяснительное	изложе-
ние	типикона	с	историческим	введением.	2-е	издание,	исправленное.	Издателство	
Сретенскаго	монастыря,	Москва,	2008,	с.	110.
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мият	той	-	“чуден”	поет17.	Творбите	му	били	издадени	от	френския	
католически	свещеник	Жак	Пол	Мин	в	неговата	всеизвестна	Патро-
логия	-	PG,	t.	92,	col.	1161-175418.
	 Следва	да	бъде	отбелязано,	че	според	някои	изследователи	и	
историографи	на	химнографското	изкуство	от	ново	време,	Богоро-
дичният	акатист	е	анонимна	творба19,	претърпяла	процес	на	разви-
тие,	чиято	тематика	първоначално	била	христологическа,	а	не	бого-
родична20.	Според	същите,	целта	на	съставянето	на	този	шедьовър	
на	ранната	византийска	химнография	дори	няма	нищо	общо	с	нито	
една	от	предполаганите	вражески	обсади	и	избавление	на	Констан-
тинопол	–	626	г.,	673	г.,	717-718	г.	и	860	г.,	тъй	като	в	него	не	се	от-
крива	и	намек	за	избавление	от	варварите,	какъвто	би	следвало	да	
се	очаква,	ако	наистина	акатиста	е	бил	написан	по	такъв	повод.	По-
грешното	твърдение	бива	отнасяно	като	последица	от	неправилно	
тълкуване	на	синаксара	за	петък	на	Пета	седмица	от	Великия	пост,	в	
който	всъщност	не	се	говори	за	специално	написване,	а	за	неговото	
всенародно	изпълнение	и	учредяването	на	новия	празник,	имащ	за	
задача	да	възпоменава	и	прославя	събитието	от	8	август	626	г.	На-
писването	 на	Богородичният	 акатист	 съвременните	 учени	 отнасят	
във	времето,	когато	в	Константинопол	празниците	рождество	Хри-
стово	и	Благовещение	все	още	се	чествали	в	един	ден,	т.	е.	до	преди	
Юстинианово	време	(началото	на	VІ	в.)21.	Когато	при	царуването	на	
Юстиниан	(527-565)	тези	два	празника	били	разделени,	акатистна-
та	творба	вероятно	била	богослужебно	ползвана	само	в	определени	
случаи,	свързани	с	чествания	на	Богоматер.	Преамбюла	на	творбата	
в	тези	времена	бил	тропара	Повеленное тaйно.	Всеобщата	извест-
ност	на	акатиста,	или	така	да	се	каже,	неговото	пълно	обнародва-
не,	станало	по	време	на	историческите	събития	около	обсадата	на	
17	Архиепископ	Филарет.	Пос.псобие,	с.	185.
18	Цоневски,	Ил.	Патрология.	Живот,	съчинения	и	учение	на	църковните	отци,	
учители	и	писатели.	Синодално	издателство,	София,	1986,	с.	466-467.
19	Чифлянов,	Доц.	прот.	Бл.	Богородичният	акатист.	–	В:	Църковен	вестник.	Год.	
74,	бр.	10,	София,	1973,	с.	5.
20	Флоровски,	Прот.	Г.	Източните	отци	от	V	до	VІІІ	век	-	по	лекциите	в	православ-
ния	богословски	институт	в	Париж.	Изд.	„Тавор”	–	Издание	Московскаго	патри-
архата,	1992,	с.	193.
21	Чифлянов,	Доц.	прот.	Бл.	Богородичният	акатист...,	с.	5.

царстващия	град	от	сарацините	през	626	г.,	когато	той	бил	изпят	от	
стоящия	прав	богомолен	народ22.	По	това	време	навярно	е	бил	на-
писан	и	преамбюла	Взбранной воеводе,	имащ	предназначението	да	
свърже	древния	кондак	на	Боговъплощението	с	милосърдното	дело	
на	Божията	Майка	и	чудното	избавление	от	сарацинската	обсада23.	
Тук	следователно	би	трябвало	да	търсим	и	проявата	на	песнописа-
телският	талант	на	Георги	Писидийски,	свързана	с	Богородичният	
акатист,	 тъй	 като	 той	наистина	 е	 един	от	 съвременниците	и	 учас-
тниците	 в	 това	 всенародно	 тържество,	 а	 освен	 това,	 преданието	 е	
запазило	спомена	за	него	като	бележит	духовен	песнописец.	
	 Според	видния	наш	литургист	проф.	протопр.	Благой	Чифля-
нов,	акатиста	бил	утвърден	в	богослужебна	употреба	през	св.	Чети-
ридесетница,	а	не	във	връзка	със	снемането	на	една	от	обсадите	на	
Константинопол	(всички	обсади	станали	извън	периода	на	Великия	
пост)	по	чисто	литургически	причини.	Още	в	древност	било	поло-
жено	Богородичният	 акатист	 да	 послужи	 за	 запълване	 липсата	 на	
подобаващата	тържественост,	с	която	се	отличавал	празника	св.	Бла-
говещение	(25	март)	от	останалите	велики	празници,	тъй	като	спо-
ред	празничният	годишен	цикъл	той	винаги	попада	в	границите	на	
траурния	по	характер	период	на	Великия	пост.	Споменатата	липса	
на	подобаваща	 тържественост	напрактика	 се	 изразява	 с	 отсъстви-
ето	на	предпразненство	и	обичайното	 за	останалите	празници	ня-
колкодневно	попразненство.	По	тази	причина	най-ранните	ръкописи	
(Х-ХІІ	в.),	поместващи	акатиста,	 го	свързват	именно	с	този	ден,	а	
богослужебните	 устави	 от	 това	 време	препоръчват	 той	 да	 се	 чете	
пет	дни	наред	преди	празника	св.	Благовещение.	Впоследствие	че-
тенето	на	целия	Богородичен	акатист	било	прехвърлено	от	25	март	в	
съботната	утреня	на	пета	седмица	от	поста,	а	в	енорийските	храмове	
за	удобство	на	миряните	в	петък	на	повечерието,	като	предвидени-
те	в	типика	пет	последователни	четения	били	разпределени	в	петте	
петъци	от	началото	на	поста.	Била	избрана	съботата,	или	петъчните	
вечери,	тъй	като	заедно	с	неделята	литургически	те	спадат	във	вре-
мето	на	облекчен	пост,	а	по	канон	са	дори	и	непостни	дни,	по	време	

22	Пак	там.
23	Пак	там.
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на	които	уставът	допуща	честването	и	на	радостни	събития24.		Това	
установение	е	в	сила	и	днес,	а	като	остатък	и	в	спомен	от	времето,	
когато	Богородичният	акатист	бил	обвързан	с	празника	Благовеще-
ние,	неговият	преамбюл	останал	и	до	днес	да	бъде	ползван	в	качест-
вото	си	на	празничен	кондак	за	този	ден.
	 Необходимо	е	да	бъде	отбелязано	още,	че	както	Богородич-
ния	молебен	канон	на	Теостерикт	Медикийски,	така	също	и	Бого-
родичния	акатист	може	да	бъде	отслужван	и	извън	положеното	от	
църковния	устав	време,	т.е.	и	в	Богородичния	пост.	В	някои	наши	
манастири	в	миналото	е	съществувала	практика	той	да	бъде	отслуж-
ван	всекидневно	през	цялата	година.	Вероятно	тази	практика	се	по-
държа	някъде	и	в	наше	време.	
	 По	24-строфната	структура,	а	и	изобщо	по	почина	на	съста-
вяне,	химнографския	жанр	акатист	се	родее	с	древния	кондак.	Реди-
ца	съвременни	изследователи	дори	са	на	мнение,	че	Богородичният	
акатист	е	всъщност	цялостно	запазен	в	древната	си	форма	кондак,	
който	 останал	 в	 употреба	и	 до	наше	 време,	 като	 в	 тази	 връзка	 са	
склонни	да	приемат,	че	неговия	автор	не	е	Георги	Писидийски,	как-
то	много	химнолози	 смятат,	 или	 който	и	 да	 било	друг	 от	предпо-
лагаемите	му	автори,	а	именно	Роман	Сладкопевец	–	всеизвестния	
велик	творец	на	кондаци25.	В	подкрепа	на	това	твърдение	следва	да	
приемем	и	открития	от	проф.	Крумбахер	Романов	кондак	за	Благо-
вещение,	който	ползва	същия	припев,	известен	ни	от	Богородичния	
Акатист	-	Рaдуйся Невесто Неневестная,	а	в	последната	си	строфа	
съдържа	няколко	богородични	ублажавания,	аналогични	с	ублажа-
ванията	от	Акатиста26.	
	 Подобен	кондак,	запазен	до	наше	време	в	употреба,	открива-
ме	вместен	и	в	последованието	на	опелото	за	свещеник27.	
	 Структурната	прилика	между	акатиста	и	кондака	е	безспор-
на,	но	сравнен	с	акатиста,	древният	кондак	все	пак	бележи	две	глав-
ни	различия:	1)	строфите	му	са	с	еднаква	големина,	докато	при	ака-
24	Пак	там.
25	Чифлянов,	Доц.	прот.	Бл.	Богородичният	акатист...,	с.	4-5.
26	Карабиновъ,	И.	Постная	трiодь.	Историческiй	обзоръ	ее	плана,	состава,	редак-
цiй	и	славянскихъ	переводов.	С.-	Петербургъ,	1910,	с.	40.
27	Пак	там,	с.	39;	Авксентий,	Архим.	Литургика.	Изд.	„Праксис”,	Пловдив,	2005,	
с.	346.

тиста	се	редуват	големи	и	малки	–	строфите	заемащи	нечетно	място	
(1,	3,	5,	и	т.	н.)	са	големи,	наричани	икоси,	а	четните	(2,	4,	6,	и	т.	н.)	
са	малки	и	в	ползваните	в	наше	време	богослужебни	книги	са	наре-
чени	кондаци;	2)	Припевът	към	отделните	строфи	на	древния	кондак	
е	един	и	същ,	което	е	видно	и	при	кондаците	и	икосите	след	шеста	
песен	в	последованието	на	днешните	канони,	където	кондака	е	вмес-
тен	вече	в	съвременният	му	редуциран	вид,	докато	акатиста	има	два	
припева	–	на	големите	строфи:	Рaдуйся Невесто Неневестная,	а	на	
малките:	Аллилyяа28.
	 Първата	строфа	на	кондака,	както	при	акатиста,	изпълнявала	
ролята	на	тематичен	и	метричен	образец,	който	следвали	всички	ос-
танали	строфи	-	икоси.	Науката	познава	кондаци,	чийто	най-голям	
брой	на	икосите	е	до	4029.	Обикновено	първата	строфа	бива	нарича-
на	„кукулион”,	от	гр.	κουκούλα	–	шапка,	качулка,	като	освен	това,	не	
рядко	са	в	употреба	и	наименованията	„проимион”	(предисловие),	
„кувуклион”	 (балдахин),	 или	просто	 „преамбюл”	 (увод).	Четенето	
на	кондака	в	древност	ставало	по	начина,	по	който	се	чете	в	наше	
време	 акатиста	 –	 един	 четял	 стиховете,	 а	 народа	 след	 всеки	 стих	
пеел	припев	(рефрен)30.	Бил	изпълняван	от	амвона	след	прочитане	
на	 Евангелското	 четиво	 от	 утринното	 празнично	 богослужение	 и	
своего	рода	представлявал	проповед	в	стихотворна	форма,	следва-
на	от	специална	молитва31.	Според	О.	Стрънк	обема	на	кондака	бил	
редуциран	през	втората	четвърт	на	ІХ	век32.	Смята	се,	че	последния	
писател	на	дълги	кондаци	е	св.	Теодор	Студит33.	Съвременната	бого-
28	Пандурски,	Проф.	В.	Ив.	Преп.	Роман	Сладкопевец...,	с.	309-310;	Чифлянов,	
Доц.	прот.	Бл.	Богородичният	акатист...,	с.	4.
29	Чифлянов,	Доц.	прот.	Бл.	Богородичният	акатист...,	с.	4.
30	Църковнопоетичния	жанр,	наречен	“кондак”,	в	съвременното	богослужение	е	
част	от	три	вида	последования	–	1)	в	утринното	богослужение	–	помества	се	след	
шеста	(а	понякога	и	след	трета)	песен	на	канона;	2)	по	време	на	св.	Литургия	–	
след	малкия	вход	(след	тропарите);	и	3)	в	последованието	на	часовете.
31	Чифлянов,	Доц.	прот.	Бл.	Богородичният	акатист...,	с.	4.
32	Куюмджиева,	Св.	Бележки	и	коментари	за	някои	ранни	химнографски	ръко-
писи	от	Ватикана.	–	В:	Богослужебните	книги	–	познати	и	непознати.	Материали	
от	 научната	 конференция	 „Методологически	 проблеми	 по	 описанието	 на	 бого-
служебните	книги.	Изд.	„ОМОФОР”	–	Фондация	„Покров	Богородичен”,	София,	
2008,	с.	99-100.
33	Пак	там,	с.	99.

Светодавец брой 8/2021 Светодавец брой 8/2021Църковна музика Църковна музика

26 27



служебна	форма	на	Романовите	кондаци,	и	изобщо	на	кондаците,	е	
сведена	до	само	първата	строфа	на	целия	кондак	–	преамбюла,	и	не-
говият	първи	икос34,	поради	което	това	му	наименование	се	приема	
условно.
	 Първото	песнопение,	 което	 св.	 Роман	 съчинил	и	 съответно	
изпял	в	църква,	бил	кондака	на	Рождество	Христово	-	“Дева днесъ“.	
Това	според	житийното	му	повествувание	станало	на	самия	празник,	
след	като	му	се	явила	на	сън	Божията	Майка,	давайки	му	свитък,	
който	той	съгласно	препоръката	й	трябвало	да	погълне.	Прекрасна	
миниатюра,	 отразяваща	 това	 събитие,	 е	 представена	 в	Менология	
на	император	Василий	ІІ35.	След	съновидението,	смиреният	и	уни-
жаван	до	този	момент	Божий	угодник	се	изпълнил	с	дълбока	пре-
мъдрост	и	разбиране	на	Писанията,	като	същевременно	придобил	
и	прекрасното	умение	да	славослови	–	и	то	със	сълзи	на	очи	-	своя	
Всеподател	и	небесната	си	Наставница.
	 Във	времето,	в	което	живял	св.	Роман,	кондаците,	както	и	по-
вечето	други	църковни	песнопения,	обикновено	се	пишели	на	сви-
тъци	-	на	гръцки	κοντάκια,	които	били	наречени	така	заради	късата	
дървена	пръчка	или	палка	 (κονδός),	на	която	бил	навиван	свитъка	
–	 от	 където	 дошло	наименованието	 и	 на	 самия	 вид	 песнопение	 –	
кондак36.	 Понеже	 при	 кондаците	 (за	 разлика	 от	 другите	 свитъчни	
песнопения)	 е	 характерно	 по	 твърде	 кратък	 начин	 (на	 гр.	 κοντός)	
да	представят	повода	за	празнуване	и	същевременно	важността	на	
конкретното	свещено	събитие	по	отношение	духовното	възрастване	
на	християните,	то	това	наименование	било	възприето	и	утвърдено	
за	обозначаване	единствено	на	тези	песнопения.	Подобно	представя	
етимологията	на	думата	„кондак”	и	свещ.	Гр.	Дьяченко	-	в	древната	
Църква	съществувала	практика,	на	богослуженията	да	бъдат	четени	
житията	(актовете)	на	мъчениците	-	съгласно	56	правило	на	Карта-
генския	събор	 (419	г.),	 които	обаче	в	даден	момент	били	изместе-
ни	от	кондаците	на	св.	Роман,	тъй	като	последните	също	следвали	

34	Чифлянов,	Проф.	ставр.	иконом	Благой.	Литургика.	УИ	”Св.Климент	Охрид-
ски”,	София,	1996	,	с.	116.
35	Авксентий,	Архим.	Литургика...,	с.	307.
36	Чифлянов,	Проф.	ставр.	иконом	Благой.	Литургика,	с.	115;	Авксентий,	Архим.	
Литургика...,	с.	345.

стриктно	фактологията	на	актовете,	но	представяли	всичко	в	кратка	
форма.	Този	именно	кратък	(κονδός)	вид	на	представяне	на	актовете,	
според	Дьяченко,	бил	главният	фактор	за	утвърждаване	на	познато-
то	ни	днес	наименование37.	Самото	определение	кондак	обаче,	спо-
ред	Егон	Велес,	бива	въведено	като	химнографско	означение	едва	
през	ІХ	в.38
	 Икосите	пък,	според	най-популярното	твърдение,	получили	
името	си	от	οἱκος	–	на	гр.	дом,	къща,	тъй	като	св.	Роман	обичал	да	
пее	икосите	си	в	своите	покои,	където	имал	обичай	да	прекарва	вре-
мето	си	в	бдение39.	Така	обяснява	произхода	на	термина	и	св.	Марк	
Ефески	(†1443)40.	Известно	е	още	и	тълкуванието,	че	в	съдържание-
то	на	икосите	като	в	дом	е	вместено	всичко	важно	и	похвално,	което	
може	да	се	каже	за	празнувания	светия	или	събитие	от	свещената	
история,	въздигайки	по	този	начин	като	че	ли	словесен	дом-храм	в	
чест	на	повода	за	празнуване41.	По-новото	поколение	литургисти	и	
химнолози	поясняват,	че	думата	„икос”	е	буквален	превод	от	сирий-
ския	израз	Beth,	означаващ	„дом”,	но	имащ	значението	и	на	„стро-
фа”	или	„химн”,	съставен	според	метрическите	поетични	норми42.	
За	това,	че	св.	Роман	наистина	е	пял	своите	икоси,	говори	тяхната	
отмерената	поетична	стъпка,	следваща	определена	мелодия43,	която	
несъмнено	е	дело	на	сладкопевец,	а	преданието	посочва	като	най-до-
бър	по	това	време	именно	него.
	 Кондаците,	които	писал	св.	Роман	били	многострофни	–	от	
порядъка	на	от	около	4	до	над	30	строфи,	свързани	със	специално	
37	Дьяченко,	свящ.	магистър	Гр.	Общедоступныя	беседы	о	богослужении	Прав.	
Церкви.	Москва,	1898,	с.	168.	По:	Пандурски,	Проф.	В.	Ив.	Преп.	Роман	Слад-
копевец...,	с.	318.
38	Wellesz,	 Egon.	 “A	 History	 of	 Byzantine	 Music...,	 р.	 179.	 -	 Στάτης,	 Γρ.	 Θ.	 Οί	
α̉ναγραμματισμοὶ	καὶ	τὰ	μαθήματα...,	σ.	122.
39	Нестеровский,	Епифаний.	Литургика	или	наука	за	богослужението	на	Право-
славната	църква.	София,	1931,	с.	45.
40	 Архиепископ	 Филарет.	 Пос.пособие,	 с.	 167-168;	 Пандурски,	 Проф.	 В.	 Ив.	
Преп.	Роман	Сладкопевец...,	с.	310.
41	Иона,	Архим.	Учебник	 по	Литургика	 –	 кратко	 ръководство	 за	 изучаване	 на	
православното	богослужение.	София,	1950,	с.	26.
42	Пандурски,	Проф.	В.	Ив.	Преп.	Роман	Сладкопевец...,	с.	311;	Чифлянов,	Доц.	
прот.	Бл.	Богородичният	акатист...,	с.	4.
43	Пандурски,	Проф.	В.	Ив.	Преп.	Роман	Сладкопевец...,	с.	311.
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акростишие,	понякога	и	в	алфавитно	построение	–	според	24-те	бук-
ви	от	гръцката	азбука.	Първата	строфа	на	всички	Романови	кондаци	
–	в	 това	число	и	първият	му	кондак	Дева днесъ,	 не	 е	обвързана	 с	
акростиха44.	Според	известния	руски	изследовател	архиеп.	Филарет	
Черниговски,	причина	за	това	навярно	е	дълбокото	смирение	на	бла-
годатния	песнописец,	който	счел	за	нередно	да	причисли	към	тво-
ренията	си	първата	строфа	на	кондака	Дева днесъ,	отдавайки	я	като	
заслуга	на	Богоматер,	вдъхнала	по	чудесет	начин	песнописателското	
и	изпълнителско	умение	на	преподобния,	а	от	тук,	в	спомен	на	това	
велико	събитие,	не	включвал	към	произведенията	 си	посредством	
акростиха	първите	строфи	и	на	другите	си	кондаци45.	
	 И	така,	след	известно	отклонение	от	темата	за	Богородичния	
акатист,	направено	с	оглед	изясняване	на	неговия	произход	и	форми-
ране,	следва	да	отбележим,	че	липсата	на	конкретно	установен	ав-
тор	на	този	Неседален	Богородичен	химн	трябва	да	отнесем	именно	
като	следствие	от	проявеното	смирение	на	неговия	творец,	бил	той	
Георги	Писидийски,	Роман	Сладкопевец	или	някой	друг	бележит	и	
талантлив	химнотворец	от	тази	епоха,	възпял	Богоневестата	по	та-
къв	чуден	начин.	Така	направил	преди	столетия	и	Божият	ангел	–	
тайнсвеният	посетител	на	атонската	килия	„Достойно	ест“,	възпял	
Богородица	с	думите	„Достойно	е	наистина	да	те	ублажаваме	Бого-
родице,	винаги	блаженна	и	пренепорочна	и	Майка	на	нашия	Бог“.	С	
тази	ангелска	достойна	похвала	към	св.	Богородица	завършваме	и	
настоящия	очерк	на	всенародно	известните	химни	в	Нейна	чест.

44	Пак	там.
45	Архиепископ	Филарет.	Пос.пособие,	с.	170.
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“Само родените от вода и Дух могат 
да влязат в Божието Царство” - Защо 

се кръщават децата?
Ангел	Карадаков

	 Кръщението	е	първо	по	ред	на	извършване	тайнство,	което	
дава	основание	да	бъде	определяно,	като	“Врата”	на	Църквата.	Из-
вършва	се	веднъж	и	не	се	повтаря,	освен	при	определени	случаи.	
Негов	обект	може	да	бъде	само	жив	човек.
	 Просвещението	в	Християнската	вяра	се	извършва	чрез	по-
следователното	приемане	на	кръщение,	миропомазване	и	причастие.	
Съгласно	древната	традиция,	водеща	началото	си	от	първите	векове	
на	 християнската	 епоха,	 тези	 три	 последования	 били	 извършвани	
свързани	едно	с	друго,	включително	и	над	деца.
	 През	първите	християнски	векове,	 в	начина	на	извършване	
на	кръщението	настъпили	редица	промени.	Както	всички	останали	
свещенодействия	 то,	 било	 извършвано	 в	 присъствието	 на	 църков-
ната	община,	т.е.	по	време	на	евхаристийното	събрание.	Характер-
ни	за	този	период	са	масовите	кръщения	на	оглашени,	извършвани	
в	навечерието	на	Пасха	и	други	големи	празници.	Кръщението	на	
един	човек	било	изключение.	Кръщенията	извършвани	в	реки,	езера	
и	морета,	характерни	за	епохата	на	гоненията,	постепенно	били	за-
менени	от	кръщенията	в	баптистерии	и	купели.	През	същият	период	
кръщението	на	деца	постепенно	изменило	това	на	възрастни,	а	огла-
шението	станало	формално.	Естествена	последица	била	изчезването	
на	чина	на	оглашените.	Появил	се	институтът	на	възприемниците	
(кръстниците).
	 За	да	се	запознаем	по-подробно	с	Тайнството,	нека	разгледа-
ме	на	кратко	неговото	чинопоследование.
	 Кръщението	се	извършва	така:	на	кръщавания	се	дава	име,	
обикновено	на	някой	светец.	След	това	се	четат	заклинателни	мо-
литви	за	прогонване	на	злия	дух	от	кръщавания,	понеже	всеки,	кой-
то	има	в	душата	си	първородния	грях	е	като	роб	на	дявола.	Кръща-

ваният	(а	при	деца	-	кръстникът)	се	отказва	от	сатаната,	обещава	да	
вярва	в	Христа	и	да	Му	служи.	След	което	прочита	“Символа	на	Вя-
рата”.	Освещава	се	водата	и	кръщаваният	се	потапя	три	пъти	в	нея	
с	думите:	“Кръщава	се	Божият	раб	(името).	В	името	на	Отца,	Амин,	
и	Сина,	Амин,	и	Светият	Дух,	Амин”.	В	това	време,	върху	новопо-
кръстеният	невидимо	слиза	Светият	Дух,	очиства	го	от	греховете	и	
го	въвежда	в	нов	християнски	живот.	На	кръщаваният	се	дава	бяла	
дреха	в	знак,	че	е	очистена	душата	му	и	кръст,	за	да	следва	Христа.	
В	случай	на	смъртна	опасност	за	не	кръстено	дете,	ако	на	близо	няма	
свещеник	кръщението	може	да	се	извърши	от	всеки	християнин	или	
християнка.
	 Спасителят	дал	заповед	на	апостолите:	“И	тъй,	идете	и	на-
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учете	 всички	 народи,	 като	 ги	 кръщавате	 в	 името	 на	Отца	 и	Сина	
и	Светия	Дух,	и	като	ги	учите	да	пазят	всичко,	що	съм	ви	заповя-
дал...	“	(Мат.	28:19-20-а).	Самите	апостоли	кръщавали	цели	семей-
ства,	в	които	без	съмнение	е	имало	и	деца	(Деян.	16:33,	18:8;	1	Кор.	
1:16).	При	кръщението	и	на	възрастни	и	на	деца	има	възприемници	
(кръстници).	 Това	 е	 установено	 от	 Църквата,	 за	 да	 бъдат	 възпри-
емниците	 -	поръчители	пред	Нея,	 за	вярата	на	кръщавания	и	след	
кръщението	да	ги	вземат	под	своя	грижа,	за	да	ги	наставляват	и	ут-
върждават	в	истините	на	Вярата.
	 Православната	Църква	е	запазила	древната	практика	за	кръ-
щаване	на	деца,	докато	баптистите	отхвърлят	първоначалната	прак-
тика	на	Християнската	Църква.	Наистина,	кръщаването	на	децата	в	
първите	времена	на	християнството	не	е	било	всеобщо	явление,	но	
ако	то	не	е	било	познато	на	християнската	древност,	ако	то	е	било	
нововъведение	как		се	е	разпространило	и	утвърдило,	както	на	Из-
ток,	така	и	на	Запад	без	да	предизвиква	никаква	съпротива	от	страна	
на	 християните?	Нали	 вярващите	 от	 първите	 векове	 били	несрав-
нимо	по-ревностни	и	строги	-	както	по	отношение	на	религиозните	
въпроси,	така	и	към	църковната	практика?	Ако	кръщението	на	деца	
е	било	ново	явление	то	е	могло	да	се	утвърди	само	след	дискусии,	
но	историята	нищо	не	ни	съобщава	 за	 спорове	между	християни-
те	относно	кръщаването	на	деца.	Наистина	Св.	Писание	не	ни	дава	
ясни	свидетелства	за	това,	че	апостолите	са	кръщавали	и	деца,	но	
има	косвени	указания	за	това	в	тези	места	от	Св.	Писание,	където	се	
говори	за	кръщението	на	“Стефановия	дом”	(1	Кор.	1:16),	“Домаш-
ните		на	Лидия”	(Деян.	16:14,	15),	“Всички	домашни”	на	тъмничния	
стражар	(Деян.	16:33).	За	да	отричаме,	че	апостолите	са	кръщавали	
и	деца	трябва	да	предположим,	че	във	всички	тези	случаи	на	ука-
заните	домове	не	е	имало	деца.	Освен	това	и	Св.	Писание	изисква	
от	нас	кръщаване	на	децата.	Сам	Христос	казва,	че	само	родените	
“от	вода	и	Дух”,	могат	да	влязат	в	Божието	Царство	(Йоан.	3:5).	По	
този	начин	Той	ни	разкрива,	че	децата	трябва	да	влязат	в	Неговото	
царство.
	 В	подкрепа	на	древната	практика	св.	Дионисий	Ареопагит,	в	
книгата	си	“За	небесната	йерархия”	пише:	“Божествените	наши	на-

ставници	(апостолите)	допуснаха	да	бъдат	кръщавани	и	младенци,	
при	условие,	че	родителите	им	ще	възложат	на	някой	от	вярващите	
да	 ги	 запознае	 добре	 с	 Божествените	 предмети	 и	ще	 се	 грижи	 за	
тях,	като	баща	и	като	грижовник	за	тяхното	спасение.	Тези	вярващи	
свещеникът	приканва	да	произнесат	отричането	(от	сатаната)	и	све-
щеното	изповедание	(Символът	на	Вярата)...	Мисля,	че	няма	нищо	
странно	в	това,	че	се	допускат	до	кръщение	младенци”.
	 Св.	Ириней	Лионски	 (II	в.)	също	подкрепя	кръщаването	на	
деца,	като	казва:	“Христос	е	дошъл	да	спаси	всички,	които	чрез	Него	
се	възраждат	в	Бога:	младенци,	деца,	юноши	и	старци”	(Против	ере-
сите,	Кн.	2,	гл.	39).
	 Светото	тайнство	Кръщение	е	първото	тайнство,	което	се	из-
вършва	над	желаещите	да	станат	членове	на	Светата	ни	Църква.	То	
се	извършва	веднъж	и	само	в	много-редки	случаи	може	да	се	пов-
тори.	То	е	врата,	през	която	влизат	само	просветените.	В	тайнство-
то	човек	умира	за	греховния	живот	и	престава	да	служи	на	дявола.	
Духовно	се	възражда	и	влиза	в	Божието	семейство.	В	момента	на	
кръщението,	човек	получава	от	Бога	Ангел	-	пазител,	който	ще	го	
съпътства	цял	живот.	Ще	му	внушава	добро	и	ще	го	пази	от	зло,	а	
чрез	съвестта	ще	го	ръководи	по	пътя	на	Спасението.
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Нов ценен справочник 
по канонично право

      Александър Смочевски
           Визитка

Александър Смочевски е док-
торант по канонично право 
в Богословския факултет на 
Солунския Аристотелев уни-
верситет. Завършил е Фило-
совския и Богословския фа-
култет на СУ „Св. Климент 
Охридски“.

	 [Ἰωάννης	 Χρ.	 Θεοδωρίδης	
(Δρ.	 Θεολογίας).	 Εὑρετήριο	 στοὺς	
Ἑρμηνευτὲς	 τῶν	 Ἱερῶν	 Κανόνων	 τῆς	
Ὀρθοδόξου	Ἐκκλησίας.	 Θεσσαλονίκη	
2019.]

	 Всеки,	 който	 е	 бил	 студент	
или	по	някакъв	начин	се	е	занимавал	
с	научна	работа,	познава	ценността	и	

значението	на	справочните	пособия	–	речници,	енциклопедии,	ука-
затели,	словници	(глосари),	конкорданси,	азбучници	и	пр.	Постин-
дустриалната	(информационна)	епоха,	в	която	живее	не	малка	част	
от	човечеството	днес	(т.нар.	„златен	милиард“),	открива	нови	хори-
зонти	за	бързо,	пълно	и	цялостно	търсене	и	намиране	на	информа-
ционни	ресурси,	каквото	само	допреди	едно-две	десетилетия	беше	
невъзможно,	а	и	немислимо.	Чудото	„интернет“	позволява	да	се	тър-
си	със	скорост,	близка	до	скоростта	на	светлината,	в	ресурси,	които	
ако	не	безкрайни,	са	във	всеки	случай	гигантски.	Твърде	често,	раз-
бира	се,	достъпът	не	съвпада	с	достоверността:	лесно	достъпното	
е	често	пъти	недостатъчно	достоверно.	Количествените	измерения	
на	информационния	поток	не	гарантират	качество	на	съдържанието	
му.	А	това	е	свързано	със	съществената	разлика	между	информация	
и	знание.	

	 В	областта	на	богословието	достъпът	до	най-различни	тек-
стове	 също	 се	 оказва	 по-лесен	 отвсякога.	 Та	 кой	 би	 предположил	
например,	 само	 допреди	 петнайсетина	 години,	 че	 колосалните	
Patrologia	Graeca	и	Patrologia	Latina	на	абат	Мин,	ще	бъдат	скани-
рани	и	 свободно	достъпни	 в	интернет?	Кой	би	 си	помислил	 само	
допреди	няколко	десетилетия,	че	чрез	TLG	всеки	може	да	потърси	и	
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на	мига	да	намери	всякакви	цитати	и	ключови	думи	на	най-различ-
ни	отци	на	Църквата?	Множество	са	 също	така	съпоставителните	
„търсачки“	към	Свещеното	Писание	с	възможност	за	сравнение	на	
ръкописи,	издания	и	редакции	(в	това	отношение	протестантите	са	
сторили	наистина	много).

	 В	 областта	 на	 каноничното	 право	 интернет	 също	 дава	 ог-
ромни	възможности.	Налични	и	достъпни	са	почти	всички	класи-
чески	и	критически	издания	на	 свещените	канони	в	оригинал	и	в	
превод	на	различни	езици,	както	и	на	авторитетните	тълкувания	към	
тях.	Този	факт	не	отменя	обаче	ценността	на	утвърдили	се	научни	
справочници	в	традиционния	вид	на	книги.	В	гръкоезичната	бого-
словска	култура	това	са	няколко	издания,	които	датират	от	70-те	го-
дини	на	миналия	век	до	днес.	На	първо	място	това	е	трилогията	на	
приснопаметния	 Коринтски	 митрополит	 Пантелеймон	 (Каранико-
лас):	„Ключ	към	свещените	канони	на	Източната	православна	църк-
ва“	 (Атина,	1969),	 „Ключ	към	православните	канонични	наредби“	
(Атина,	 1979)	и	 „Ключ	към	деянията	и	 текстовете	на	 вселенските	
и	поместните	събори	на	неразделната	Църква“	(Атина,	1986).	Към	
тези	три	ценни	справочни	издания	се	нарежда	и	„Речник	на	свеще-
ните	канони“	(Солун	–	Катерини,	2013),	съставен	от	бившия	митро-
полит	на	Швеция	и	цяла	Скандинавия	Павел	(Меневисоглу).

	 Като	 продължение	 на	 гореспоменатите	 справочници,	 през	
2019	г.	излезе	от	печат	нов	ценен	научен	труд,	плод	на	неколколет-
ните	усилия	на	 гръцкия	богослов-канонолог	Йоанис	Хр.	Теодори-
дис,	доктор	по	богословие	на	Богословския	факултет	на	Солунския	
Аристотелев	университет.	Книгата	„Указател	към	тълкувателите	на	
свещените	канони	на	Православната	църква“	(Солун,	2019,	801	с.)	е	
издание,	което	няма	аналог	в	областта	на	православното	канонично	
право,	доколкото	позволява	търсене	в	тълкувателните	(коментарни)	
текстове	към	свещените	канони.	В	неговите	800	страници	са	помес-
тени	над	65	000	речникови	статии,	съставени	от	отделни	думи	или	
цели	изрази	със	съответните	препратки	към	тълкуванията	на	вели-
ките	византийски	канонисти	Зонара,	Валсамон	и	Аристин,	както	ги	
намираме	 в	 авторитетния	 сборник	 „Синтагма	 на	 божествените	 и	

свещени	канони“	(т.	1	–	4,	Атина	1852	–	1859).	Атинската	„Синтаг-
ма“,	която	е	съставена	от	двамата	преподаватели	юристите	Георги-
ос	Ралис	и	Михаил	Потлис,	се	основава	на	един	ръкопис	от	18	век,	
притежание	на	 тогавашния	Трапезундски	митрополит.	Въз	основа	
на	този	сборник	е	направен	преводът	на	тълкуванията	на	свещените	
канони	на	руски	език	(Москва,	1876),	а	от	руски	–	на	български	език	
(София,	1912	–	1913).	

	 „Указателят“,	съставен	от	Йоанис	Хр.	Теодоридис,	е	резултат	
от	последователно,	всекидневно	и	неуморно	усилие	на	един	труже-
ник,	изцяло	посветил	себе	си	на	науката	канонично	право.	Накрая	
на	справочника	са	поместени	няколко	таблици:	на	глаголите	с	кано-
ничноправно	 значение,	 на	 съществителните	 със	 същото	 значение,	
на	 глаголите,	 от	 които	произлизат	деятелни	причастия	 с	 канонич-
ноправно	значение	и	пр.	Към	книгата	е	приложен	и	компакт-диск,	в	
който	всеки	може	да	намери	съдържанието	ѝ	в	електронен	формат,	
съответно	да	търси	и	открива	бързо	и	лесно	всеки	израз	и	дума.

	 Този	труд	на	автора	е	втори	значим	принос	към	каноничното	
право,	след	неговата	успешно	защитена	докторска	дисертация	(Со-
лун,	2011),	посветена	на	корелацията	„законност	–	каноничност“	в	
историята	на	Гръцката	църква	(и	по-специално	при	избора	на	архи-
епископ)	през	първата	половина	на	миналия	век.
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Из завета на митрополит Климент 
Търновски (Васил Друмев) към 

православния българин

Откъси из словото, произнесено на 14 февруари 1893 година (стар 
стил) върху апостолския текст Евр. 11:24-40. Оригиналният език 
на митр. Климент е предаден без промяна според изданието на 
БАН „Из архива на Васил Друмев - Климент Търновски“, съст. Дочо 
Леков, С. 1973, с.131-142.

	 Нашият	народ,	както	знаят	това	и	всичките	наши	учени	хора,	
беше	див,	скитнически,	разпилян,	без	единство,	без	отечество,	без	
съзнание	целта	на	своето	съществование,	без	място	в	историята	на	
народите,	а	следователно	и	без	бъдуще.	
	 Но	Православието,	 тази	 Божествена	 истина,	 с	 която	 имен-
но	просветиха	народът	ни	нашите	равноапостоли,	направи	народа	
ни	питомен,	събра	го	в	една	целокупност,	указа	му	истинската	цел	
на	неговото	съществование,	вкорени	в	него	всичките	ония	велики	
нравствени	качества,	които	са	най-яка	основа	на	истинско	и	разумно	
народно	съществование,	образува	му	езикът,	като	му	създаде	писме-
ност,	книжнина,	и	по	този	начин	не	само	отвори	път	за	постоянно	
умствено	и	нравствено	развитие	и	усъвършенствование,	не	само	му	
даде	възможност	да	си	извоюва	това	хубаво	Отечество,	което	се	каз-
ва	с	едно	общо	име	България,	и	да	се	укрепи	в	него	на	вечни	време-
на,	но	още	и	да	си	спечели	почетно	място	в	историята	на	народите,	
да	си	осигури	трайно	бъдуще...
	 В	продължение	на	много	векове,	както	знаете,	нашият	народ	
беше	тъпкан,	унижаван,	лишаван	от	всякакви	човечески	права,	ли-
шаван	от	правото	да	се	учи	и	да	се	моли	Богу	на	езикът	си,	да	се	
нарича	с	името	си...	Писмеността	му	беше	потъпкана,	книжнината	
му	унищожена,	съзнанието	му	смазано,	сам	той	изложен	на	всевъз-
можни	теглила,	биде	докаран	до	крайно	изнемощение	и	отъпение...	
Всичко	беше	насочено	към	твърде	грозната	цел	—	да	се	затрие	от	
лицето	на	земята	името	на	народът	ни.	И	за	по-сполучливото	пости-
гание	на	тая	ужасна	цел	върху	какво	най-много	се	насочваха	и	тру-
паха	 всичките	 тия	 грозотии	 през	 толкова	 тежки	 и	жестоки	 за	 нас	
векове?	—	Върху	вярата	на	българина!	Знаеха,	вижда	се,	неприяте-
лите	на	народът	ни,	че	докогато	той	си	пази	вярата,	дотогава	никакви	
жестокости	и	неволи,	никакви	тъмници	и	окови,	никакви	бесилки	
не	могат	подкопа	и	унищожи	името	и	съществованието	му,	та	затуй	
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приемаха	с	радост	всички	тия	българе,	що	отстъпваха	от	бащината	
си	вяра,	и	ги	обсипваха	с	правдини	и	богатства,	правеха	ги	големци	
и	властелини,	а	тъпчеха	немилостиво	тези,	които	си	оставаха	верни	
на	бащината	вяра.
	 Но	този	измъчен	до	крайност	народ	оцеля,	братие!	Той	не	се	
смаза	под	тежките	многовековни	теглила,	не	се	затри	от	лицето	на	
земята;	напротив,	излезе	от	тия	теглила	с	нови	пресни	сили	за	нов	и	
честит	живот,	за	трайно	и	честито	бъдуще.	
	 С	какво?	С	какви	сили	и	средства	се	извърши	това	чудо?	С	
нищо	друго,	братие,	а	само	с	това,	че	нашият	народ	си	остана	верен	
на	Бога,	т.е.	остана	си	през	многовековните	тежки	времена	твърд	и	
непоколебим	в	своята	праотеческа	вяра	—	в	Православието.	Всич-
ко	прежеляваше	българинът,	всичко	жертвуваше:	и	труд,	и	имот,	и	
живот;	едно	само	не	жертвуваше	той,	макар	и	да	беше	излаган	на	
всевъзможни	теглила,	именно	—	православната	си	вяра.	[...]	
	 Благодарение	именно	на	него,	на	Православието,	нашият	на-
род	си	запазва	старата	народна	доблест,	запази	си	и	през	най-жесто-
ките	за	него	векове	онези	високи	нравствени	качества,	които	винаги	
са	били	негова	отличителна	черта,	отпечатана	дълбоко	в	душата	му	
от	Православието,	и	които	и	до	ден	днешен	привличат	вниманието	и	
почетта	на	всички,	именно:	благочестието,	високата	домашна	нрав-
ственост,	 честността,	 трудолюбието,	 скромността,	 любовта	и	пре-
даността	към	всичко,	що	е	негово,	що	е	българско,	готовността	да	
жертвува	мило	и	драго	за	общото	народно	добро,	за	народната	чест	
и	с	всичко	това	запази	и	осигури	съществованието	си.	
	 Да,	братие.	Ако	нашият	народ	под	натискът	на	твърде	грозни-
те	вековни	злочестини	беше	се	поколебал	във	вярата	си,	беше	се	от-
метнал	от	Православието	—	той	непременно	щеше	да	загине,	щеше	
да	се	затрие	от	лицето	на	земята,	както	загинаха	за	него	всички	ония	
злочести	негови	чада,	които	приеха	друга	вяра...	Ето	това	е	било	и	
това	е	направило	Православието	за	нашият	народ	в	едни	най-тежки,	
най-жестоки	за	него	времена.
	 Няма	 съмнение,	 че	 истинският	 православен	 българин	 не	
може	да	не	се	радва	от	душа	и	сърце	в	днешното	тържество	и	да	не	
благодари	от	дълбочината	на	сърцето	си	всеблагаго	Бога,	задето	е	
укрепил	народът	ни	в	Своята	Божествена	и	спасителна	истина	—	в	
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Православието.	
	 Не	може	 тъй	 също	православният	 българин	 да	 не	 отдава	 с	
голяма	признателност	хвала	и	чест	на	нашите	бащи,	деди	и	прадеди,	
задето	те,	макар	и	да	са	били	тъпкани	и	изложени	на	тежки	неволи	
през	много	векове,	имали	са	такава	любов	към	народът	и	към	него-
вото	бъдуще,	щото	са	запазили	за	своите	потомци	оная	всемогуща	
сила,	която	дава	живот	и	трайност	на	народи	и	царства,	която	води	
към	истински	напредък	и	усъвършенствование,	която	дава	истинско	
благополучие,	временно	и	вечно,	която	надвива	над	всички	спънки	и	
неволи,	и	именно	—	истинската	Христова	вяра,	която	не	е	и	не	може	
да	бъде	друга	освен	нашата	чиста,	света	Православна	вяра.
	 Но	нашата	радост,	братие,	била	би	безсмислена,	нашата	бла-
годарност	към	Бога	и	признателността	към	бащи,	деди	и	прадеди	
били	би	суетни	и	лицемерни,	ако	ний	се	задоволим	само	с	радостта	
и	признателността	си,	а	не	се	потрудим	да	почерпим	за	себе	си	на-
длежен	 урок	 от	 всичко	 това,	 което	 е	 направило	Православието	 за	
народът	ни	през	миналите	тежки	времена.	
	 Ако	нашите	бащи,	деди	и	прадеди	са	считали	за	своя	най-ви-
сока,	най-свещена	длъжност	да	се	не	отклоняват	от	православната	
вяра,	но	да	я	пазят	и	да	я	предадат	на	нас	чиста	и	непокътната	и	ако	
тая	именно	св.	православна	вяра	е	спасила	народът	ни	от	загинва-
ние,	дала	му	е	възможност	да	си	запази	името,	езикът,	книжнина-
та,	да	се	възроди,	да	излезе	тържествуващ	от	тежките	неволи	и	да	
си	приготви	честити	времена:	ний,	честитите	потомци,	сме	длъжни	
още	повече	да	пазим	православната	си	вяра,	да	я	почитаме	и	да	жи-
веем	според	нейните	изискания.	Ето	 този	 е	урокът,	 който	ни	дава	
днешното	наше	тържество,	братие.	Ний	сме	длъжни	дълбоко	в	ду-
шата	си	да	усвоим	и	запечатаме	тоя	урок	и	да	работим	според	него.

[...] Да пазим Православието като очите си — 
това е най-висока и свещена длъжност 

на всеки честен българин. 

	 Да	се	не	лъжем,	братие.	Няма	по-голямо	зло,	което	би	се	на-
несло	на	народът	ни,	от	това	—	да	не	пазим	и	да	не	зачитаме	вярата	
му,	да	посягаме	на	нея,	защото	поколебай	ли	се	народът	ни	в	прао-
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теческата	си	православна	вяра,	сетнините	от	това	не	могат	да	бъдат	
други,	освен	разпокъсвание,	нравствено	умаломощение	и	най-сетне	
съсипия	 и	 загинвание.	Да	 не	 забравяме,	 че	 посегателствата	 върху	
вярата	на	народът	никогаж	не	остават	безнаказани	за	самият	народ:	
те	поколебават	твърдостта	му	във	вярата	и	ако	се	продължават,	могат	
да	подкопаят	и	самото	му	съществование.	
	 Запазили	сме	през	многовековни	тежки	времена	Православи-
ето,	запазил	се	е	и	народът	ни	от	загинвание.	И	занапред:	има	Пра-
вославие	у	нас,	има	и	български	народ;	няма	Православие	—	няма	
и	български	народ.	Това	е	гласът	на	цялата	наша	история,	на	целият	
наш	многовековен	тежък	исторически	живот,	глас,	който	неумолимо	
тръби	в	ушите	на	всинца	ни	и	който	указва	на	бъдущето,	напомнюва	
ни	свещените	наши	длъжности	спрямо	народът	и	вярата	му.
	 Затуй,	благочестиви	православни	българе,	ако	обичаме	наро-
дът	 си	не	лицемерно	и	 за	 временни	облаги,	 а	искрено,	 от	душа	и	
сърце,	 ако	 е	 скъпо	 за	нас	народното	добро	и	народното	бъдуще	и	
преуспявание,	 длъжни	 сме	 всинца	да	пазим	като	очите	 си	нашата	
православна	вяра	и	да	се	пазим	като	от	огън	от	всяко	незачитание	и	
от	най-малкото	посегателство	на	нея.	
	 Трябва	да	знаем,	че	всеки,	който	посяга	у	нас	на	Правосла-
вието,	той	посяга	на	самото	съществование	на	народът.	Който	и	да	е	
той,	макар	и	с	най-високо	положение,	макар	и	да	се	казва,	та	и	да	го	
считат	хората	за	най-голям	доброжелател	народен,	за	най-голям	па-
триотин,	но	посяга	ли	на	народната	вяра	—	Православието,	подрит-
ва	ли	и	не	зачита	ли	това	свещено	достояние,	оставено	нам	от	деди	
и	прадеди	като	безценен	залог,	като	незиблема	основа	на	честито	и	
трайно	народно	съществование	—	той	не	е	и	не	може	да	бъде	прия-
тел	на	народът,	защото	с	посегателствата	си	на	вярата	той	подкопа-
ва	единствената	най-ягка	и	незиблема	основа	на	съществованието	и	
преуспяванието	му.
	 [...]	Ето	защо,	братие,	трябва	да	се	пазим	не	само	от	чуждите	
за	нас	по	дух	и	вяра,	не	само	от	разни	католици	и	протестанти,	които	
така	 свободно	шетат	между	народът	ни	и	 се	мъчат	 да	подкопават	
праотеческата	ни	православна	вяра,	но	трябва	да	пазим	и	над	себе	
си,	да	бъдем	будни	спрямо	нас	си.
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	 Трябва	да	треперим	всинца,	без	изключение,	над	православ-
ната	си	вяра,	както	с	векове	са	треперали	над	нея	нашите	бащи,	деди	
и	прадеди,	и	да	се	пазим	като	от	огън	да	не	би	нашите	отношения	
спрямо	Православието	и	неговите	наредби	да	са	такива,	щото	чрез	
тях	да	се	съблазнява	и	да	се	поколебава,	макар	и	против	нашата	воля,	
народът	ни	в	праотеческата	си	вяра.	
	 Казах	по-преди	и	сега	пак	ще	кажа,	че	няма	по-голямо	зло,	
което	би	могло	да	се	нанесе	на	народът	ни	от	това	—	да	не	пазим	и	
да	не	зачитаме	на	вярата	му,	да	посягаме	на	Православието.
	 Да	не	забравяме	никогаж:	Има	Православие	у	нас,	има	и	бъл-
гарски	народ,	няма	православие	-	няма	и	български	народ.	
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Разбиране и оценка на личността 
и делото на митрополит Климент 

Търновски
           д-р Силва Маринова

	 За	правилното	разбиране	и	оценка	на	личността	и	делото	на	
митрополит	Климент	(Друмев)	са	необходими	познания	за	епохата,	
в	която	той	се	изявява	като	значителна	обществена,	политическа	и	
църковна	личност.	Животът	на	този	бележит	българин	се	разгръща	
в	две	епохи	от	българската	история	–	епохата	преди	и	тази	след	Ос-
вобождението	от	Турско	робство1.		Времето	в	което	живее	се	ражда	
и	живее	митрополит	Климент	се	характеризира	с	бързите	промени	и	
развитие	на	обществото	в	икономическата,	политическата	и	духов-
ната	области.
	 Светското	име	на	митрополит	Климент	е	Васил.	Той	е	извес-
тен	на	всички	като	писателят	на	първата	българска	повест	„Нещаст-
на	фамилия“,	която	бъдещият	духовник	пише	на	19	годишна	възраст.	
Роден	е	през	1841	г.	в	град	Шумен.	Градът	тогава	е	развит	градски	
център,	с	културен	живот	и	училища.	На	11	май	1813	г.	там	се	състои	
първото	в	България	честване	на	Светите	братя	Кирил	и	Методи.	В	
Шумен	 търсят	 убежище	и	 унгарски	 емигранти,	 които	носят	 евро-
пейска	култура	в	 града,	като	класическата	музика,	 театъра,	поези-
ята.	През	1850	г.	е	основан	първият	български	симфоничен	оркес-
тър,	а	по-рано	е	дадено	първото	театрално	представление.	Шумен	е	
и	важен	със	стратегическото	си	местоположение,	като	част	от	оста	
Силистра,	Русе,	Шумен,	Варна	–	градове	крепости	на	Османската	
империя.	
	 Младостта	на	Васил	Друмев	съвпада	с	последните	години	на	
Българското	възраждане,	които	са	белязани	от	национално	самоос-
ъзнаване	на	българите	и	борбите	им	за	църковна	и	национална	неза-
висимост.	В	годините	след	Освобождението,	митрополит	Климент	
се	изявява	като	един	от	строителите	на	новата	Българска	държава.	
1. По-подробно за епохата, в която твори и живее митрополит Климент Търнов-
ски вж. БАН История на България, т. 6-7, С. 1991.

През	1901	г.	неговият	земен	път	завършва,	в	една	все	още	творческа	
възраст,	едва	шестдесет	годишен.	
	 Изворите,	от	които	черпим	информация	за	живота	на	Васил	
Друмев,	по-сетнешния	митрополит	Климент	Търновски,	са	оскъд-
ни.	Някои	спомени	на	негови	съвременници	ни	предоставят	откъ-
слечна	информация	за	младостта	му,	както	и	случки	от	живота	му2.		
Самият	Друмев	пише	автобиография	и	я	подава	в	Светия	Синод	при	
ръкоположението	 си	 за	 епископ	Бранитски	през	 1874	 г.	Още	 една	
негова	 автобиография	 от	 1893	 г.	 е	 достигнала	 до	 нас,	 но	 и	 в	 две-
те	митрополитът	говори	за	себе	си	лаконично	и	скромно,	стил,	ха-
рактерен	за	изтъкнатите	българи	от	онази	епоха.	За	съжаление	ред	
от	подробности	и	факти	от	личния	и	обществен	живот	на	тази	раз-
ностранно	надарена	личност	са	 загубени	 завинаги.	Така	 за	нас	не	
успяват	да	се	съхранят	мислите,	разсъжденията	и	творбите,	които	
биха	ни	дали	възможност	да	вникнем	във	вътрешния	мир	на	този	да-
ровит	духовник.	От	разграбения	му,	по	времето	на	управлението	на	
Стамболов,	архив	са	оцелели	откъслеци	от	повести	и	романи,	които	
разкриват	зряло	перо	и	тънък	психологизъм	на	писател	и	духовник,	
който	улавя	дълбоките	трептения	на	струните	на	българската	душа	
и	ги	предава	в	слово.	С	тази	„словесна	музика“	обаче	не	можем	да	
се	обогатим,	тъй	като	тя	не	е	съхранена,	а	„разпиляна“	или	(както	в	
отчаянието	си	се	е	надявал	самият	Друмев)	открадната	и	скрита	в	
нечий	друг	архив.	България	все	още	няма	втори	такъв	писател	–	фин	
и	проникновен,	просветен	духовник,	родолюбив	до	саможертва	-	по-
знавач	на	българската	душа.	А	на	Климент	Друмев	не	опази	ръкопи-
сите!
	 От	1858г.	до	1865г.	Васил	Друмев	учи	в	Духовното	училище	
в	Одеса.	Там	той	се	освобождава	от	мисленето	на	гражданин	от	про-
винциален	град	на	Османската	империя3,		чете	чуждестранна	лите-
ратура4,	пише	дописки	за	пресата	и	се	занимава	с	преводи	на	статии.	
2. Вж. Васил Друмев в спомени на съвременниците си. С. 1979.
3 Арнаудов, М. Васил Друмев в Одеса, неиздадени писма 1859-1861)Климент Тър-
новски –Васил Друмев, за 25 годишнината от смъртта му. Изследвания, спомени 
и документи. С. 1927 с. 33
4. Чете романи, новели, разкази на Френски писатели като Евгений Сю, А. Дюма, 
Серибе и др. Вж. Стругатски, И. Втора мъжка гимназия в Одеса. – В: Сборник 
Христо Ботев, С. 1949, с. 64.
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В	крайбрежна	Одеса,	младият	Друмев	се	 запознава	 с	Г.	Раковски,	
който	е	назначен	в	духовното	училище	за	помощник	 -	надзирател	
на	южните	славяни.	Влиянието	на	около	20	 години	по-възрастния	
революционер	върху	младежа	е	огромно.	В	следствие	на	него	Ва-
сил	Друмев	напуска	училище	и	следва	Раковски,	 за	да	стане	член	
на	Първата	българска	легия.	Така	в	„одеския“	си	период	виждаме	
Друмев	като	изявен	и	прилежен	ученик	(дори	пръв	сред	руснаците)	
5,	журналист,	писател	(тук	той	пише	първата	си	повест),	обществена	
фигура	и	смел	революционер.
	 През	1862	г.	Васил	Друмев	е	вече	във	Белград	и	заедно	с	ре-
дица	видни	патриоти	като	Стефан	Караджа,	Васил	Левски,	Иван	Ка-
сабов,	Иванчо	Брегов	и	др.,	под	ръководството	на	пламенния	Раков-
ски	е	член	на	Първа	българска	легия6.		С	него	също	е	приятелят	му	
от	детство	Васил	Стоянов,	с	когото	го	свързва	освен	дългогодишно	
приятелство	и	общи	интереси,	а	и	бъдеща	обща	дейност	по	изграж-
дането	на	новата	Българска	държава.	
	 След	почти	едногодишен	престой	в	Белград,	младият	леги-
онер	се	връща	в	Одеса,	за	да	довърши	своето	образование.	Въпреки	
неговото	отсъствие	от	училището,	от	което	е	заминал	за	Белград	без	
да	информира	никой	от	своите	учители,	правата	му	са	възстанове-
ни,	поради	добрия	му	успех	и	репутация	които	е	имал.	През	1865	
г.	Друмев	завършва	Духовното	училище	в	Одеса	с	отличен	успех	и	
записва	Духовната	Академия	в	Киев.	
	 В	 Киев	 младият	 Друмев	 се	 сближава	 с	 една	 интересна	 и	
спорна	личност.	Това	е	Йосиф	Соколски,	който	е	заточен	в	Киевска-
та	лавра,	поради	участието	му	в	сключването	на	Уния	с	Католиче-
ската	църква.	Студентът	е	впечатлен	от	тъгуващия	по	родния	край	
духовник	и	започва	да	пише	негова	биография.	Друмев	разбира	ду-
шевността	на	поривистия,	но	вече	остарял	Йосиф	Соколски,	който	
поради	своята	емоционална	натура	е	вкаран	в	заблуда	като	участник	
5. За него, съученикът му Иван Гюзелев казва: „Не разбирахме кога си готви уро-
ците и кога чете…Васил бързо схващаше и по-красив начин излагаше мислите 
си…и руснаците много го обичаха, защото беше пръв сред тях…“ вж. Минчев, 
С. Из историята на българския роман. Материали за живота на Василия Друмева 
(Митрополита Климента), С. 1908, с. 9.
6. Леков, Д. Из архива на Васил Друмев, Климент Търновски. Ръкописи материали 
и документи. Литературен архив. Т. 5, С. 1976 с. 84.

в	Унията.	Васил	Друмев	се	опитва	да	облекчи	страданията	на	Сокол-
ски	по	българския	му	роден	край	като	го	посещава	често	и	разгова-
ря	с	него.	Биографията	за	съжаление	остава	недовършена.	В	Киев	
студентът	продължава	да	пише	проза,	както	и	статии	по	актуални	
за	времето	теми.	В	1868	г	в	списание	„Духовни	книжки“,	издавано	
в	Белград	от	П.	Блъсков,	излиза	статията	„	Нещо	за	нашата	любов	и	
нашето	уважение	към	клира“,	в	която	се	вижда	отговорната	позиция	
на	бъдещия	духовник	за	ролята	на	клира	като	духовен	и	просветен	
водач	на	народа.
	 В	Браила	(1869-1873)	в	продължение	на	4	години	Друмев	е	
отдаден	на	работата	си	за	Българското	книжовно	дружество	(бъде-
щата	Българска	Академия	на	Науките)	и	за	редактирането	на	списа-
ние	му	„Периодическо	списание“.	Парите	на	Дружеството	са	оскъд-
ни	и	„само	един	истински	българин,	който	може	да	обича	народа	си	
би	бил	готов	за	такива	жертви“7.	
	 1872	г.	Васил	Друмев	пише	и	първата	българска	драма	в	но-
вобългарската	ни	литература	„Иванко,	убиецът	на	Асен	I“.	Произ-
ведението	е	историческа	драма	в	поетична	форма.	В	него	се	анали-
зират	човешките	чувства	в	най-силната	им	проява,	като	жаждата	за	
власт,	силата	на	страстта	и	угризенията	на	съвестта.	Разкрива	се	и	
поетичният	талант	на	бъдещия	Търновски	митрополит.
	 С	 решението	 на	 така	 нар.	 „църковно-народен	 въпрос“	 чрез	
султанския	ферман	от	27	февруари	1870	г.	и	учредяването	на	Българ-
ската	Екзархия	пред	Друмев	се	отваря	широко	поле	за	народополез-
на	дейност.	Отличната	академична	подготовка,	ораторските	умения,	
както	и	писателските	успехи	привличат	вниманието	на	българските	
йерарси,	които	търсят	подходящи	кандидати	за	попълване	на	праз-
ните	епископски	катедри	на	Екзархията.	И	през	1872	г.	Друмев	е	в	
Константинопол,	 по	 покана	 на	 екзарх	Антим	 1,	 за	 да	 бъде	 угово-
рен	да	приеме	духовен	сан.	Как	е	взел	решението	да	се	посвети	на	
висшето	духовенство	и	какви	са	вътрешните	помисли	и	мотиви	на	
младия	родолюбив	българин	може	частично	да	съдим	от	свидетел-
ства	на	близките	нему	приятели.	Т.	Икономов	(бъдещ	министър	на	
икономиката)	казва:	„Познавайки	благата	душа	на	Васил	се	съгласих	
7. Вж. Документи за историята на Българското книжовно дружество, т. 1, С. 1958, 
с. 134.
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с	желанието	на	Русенския	митрополит	Григорий	да	повлияя	на	Дру-
мев	да	се	посвети	на	духовния	сан,	нещо,	което	не	беше	трудно	за	
него,	поради	наклонността	му	към	духовните	дела,	както	и	силното	
му	родолюбие,	а	той	знаеше	колко	полезен	може	да	бъде	един	духов-
ник	за	родината	си	и	за	просветителното	дело“8.		Знаем	също	така,	че	
преди	да	приеме	духовен	сан,	Васил	Друмев	отива	в	родния	си	град	
Шумен,	след	десетгодишно	отсъствие,	за	да	се	запознае	отблизо	с	
образователните	проблеми	в	частност	в	града,	но	в	широк	смисъл	
в	България.	Участва	в	 събрание	на	учителите,	на	което	 се	обсъж-
дат	проблемите	на	училищното	дело	 във	Варненска	и	Преславска	
епархия.	Той	е	избран	за	председател	на	събранието	и	протоколите	
писани	от	неговата	ръка	се	съхраняват	и	до	днес	в	архивите9.		Една	
календарна	година	е	нужна	на	Васил	Друмев	да	уреди	всичките	си	
дела	на	 секретар	на	Българското	 книжовно	дружество	 в	Браила	и	
през	1873	г.	на	14	юни,	решен	да	се	причисли	към	редиците	на	бъл-
гарското	духовенство	и	да	служи	на	Църквата,	отива	в	град	Тулча	
за	среща	с	бъдещия	си	духовен	отец,	Доростоло-Червенския	митро-
полит	Григорий.	На	16.	6.	1873	г.	Васил	е	подстриган	в	монашество	
от	същия	митрополит,	като	приема	името	Климент.	Израстването	в	
духовната	йерархията	става	бързо,	за	нуждите	на	новата	Екзархия.	
Така	вече	през	април	1874	г.	в	Русе,	пред	множество	народ	от	вяр-
ващи,	консулски	представители	и	духовници,	Климент	е	ръкополо-
жен	за	епископ	Бранитски.	Възлага	му	се	управлението	на	част	от	
епархията	на	Добруджа,	а	седалището	му	е	в	град	Тулча.	Младият	
епископ	печели	сърцата	на	християните	от	тази	област	с	работли-
востта	си,	чистотата	на	вярата,	красноречие	и	красива	външност.	С	
писмо	към	Русенския	митрополит,	местните	първенци	изразяват	за-
доволството	си	от	новия	епископ,	както	и	от	неговият	принос	към	
училищното	дело,	с	което	той	незабавно	се	е	заел10.	
	 Забележителното	образование	и	ум	(по	свидетелства	на	съв-
ременници,	Друмев	е	имал	изключително	силна	памет	и	е	могъл	да	
цитира	цели	произведения	наизуст,	дати	и	заглавия,	което	е	улесня-

8. Икономов, Т. Васил Друмев в спомени на съвременниците си. С. 1979,с. 541.
9. Арнаудов. М. Пос съч., с. 34
10. Чилингиров, С. Добруджа и нашето възраждане. С. 1917, с. 75

вало	и	неговата	научно-публицистична	дейност)11,		а	както	и	неговия	
опит	с	училищното	дело,	преди	още	да	се	посвети	на	Църквата	са	
причина,	едва	десет	дена	след	ръкоположението	му	за	епископ,	да	
му	бъде	възложено	организирането	и	откриването	на	духовно	учи-
лище	в	Лясково.	Училището	е	основано	от	Търновския	митрополит	
Иларион	и	се	помещава	в	манастира	Св.	св.	Петър	и	Павел.	Самият	
митрополит	отсъства	от	Търново	и	като	член	на	Св.	Синод	е	в	Кон-
стантинопол.	Цялата	работа	и	отговорност	по	доизграждането	и	ор-
ганизацията	по	откриването	на	духовното	училище	в	Лясково	поема	
епископ	Климент.	Налага	се	той	да	отпътува	за	Търново.	На	12	Май	
1874	г.	училището	отваря	врати	за	своите	първи	випускници,	а	речта	
на	Бранитския	епископ	Климент	оставя	дълбок	отпечатък	в	умовете	
и	сърцата	на	присъстващите	гости	и	бъдещи	ученици.	Дълги	годи-
ни	след	това	събитие	са	оставени	свидетелства	от	възпитаниците	на	
семинарията,	че	те	помнят	живо	напътствията	на	епископ	Климент	
дадени	в	тази	реч,	съветите	му,	както	и	целите	за	постигане,	които	
той	задава12.	
	 Църковното	и	образователното	дело	на	епископ	Климент	до	
периода	на	Освобождението	(1874	-	1878	г.)	е	плодоносно.	Той	раз-
бира	огромното	значение	на	образованието	за	нравственото	и	нацио-
налното	въздигане	на	българите	и	отдава	силите	си	за	отваряне	на	
нови	училище	в	епархията	си	и	организиране	на	учебният	процес.	
На	27	Октомври	председателства	на	учителска	конференция	в	Русе,	
организирана	от	Екзархията.	На	тази	конференция	се	изготвя	устав	
за	управление	и	подготовка	на	училищни	кадри.
	 Епископ	Климент	 Бранитски	 е	 и	 съпричастен	 пастир	 и	 за-
щитник	 на	 пасомите	 в	 епархията	 си,	 по	 време	 на	 Руско-турската	
война	1877-1878	г.
	 На	12	април	1877г.	в	Кишинев	руският	император	Алексан-
дър	I	обявява	война	на	Турция.	Приближаването	на	руските	армии	
към	Балканите	започва	на	10	юни	1877г.,	откъм	страната	на	река	Ду-
нав	и	североизточните	части	на	България.	Турските	армии	са	съсре-
доточени	в	прочутият	квадрат	от	крепости,	образувани	от	градовете	

11. Борисов, Й. Васил Друмев – епископ Климент (1873-1878), Русе 1989, с. 26.
12. Трифонов, Й. Митрополит Климент Търновски (Васил Друмев).  –В: Духовна 
култура, 6, С. 1926, с. 240.
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Силистра,	Русе,	Шумен	и	Варна.	Кръвопролитни	и	жестоки	битки	
се	 водят	 из	 територията	 на	 българските	 земи,	 в	 които	 участват	 и	
български	опълченци	на	страната	на	руските	войски.	Падането	на	
обсадения	град	Плевен	в	ръцете	на		руснаците	се	счита	критичният	
момент,	който	бележи	края	на	войната.	Турските	войски	са	катастро-
фирали.	На	8	януари	1878г.	Одрин	е	лесно	превзет.	На	3	март	1878г.	в	
град	Свети	Стефан,	близо	до	Константинопол,	Русия	и	Турция	под-
писват	мирен	договор,	който	в	историята	носи	името	на	региона,	в	
който	се	провежда	събитието.	Резултатът	от	руско-турската	война	е	
освобождението	на	България,	но	няколко	месеца	по-късно	Берлин-
ският	договор	(1	юни	1878г.)	променя	резултатите	от	Освободител-
ната	война.	България	бива	разпокъсана.	Българската	държава	е	ос-
нована	само	в	северната	част	от	Стара	Планина.	Останалата	част	от	
България	остава	под	властта	на	Османската	империя.
	 По	време	на	войната	всички	членове	на	Светия	синод	са	в	
Константинопол,	 за	да	подкрепят	екзарх	Антим	в	този	труден	мо-
мент.	 Турското	 правителство	 търси	 причини	 да	 отстрани	 екзарха	
от	столицата	на	Империята,	поради	въстанията,	които	са	избухвали	
преди	това.	А	те	се	осъществяват	не	без	благословията	на	Екзархи-
ята.	Климент,	като	помощен	епископ	на	Русенския	митрополит	Гри-
горий,	по	време	на	войната	трябва	да	поеме	трудната	и	опасна	зада-
ча	да	защитава	жизнените	интереси	на	своето	паство.	В	началото	на	
1877г.	той	се	премества	в	крайдунавския	град	Русе	и	остава	там	до	
края	на	войната13.		Още	на	10	април	1877	г.	му	е	дадена	възможност	
да	напусне	Русе	и	да	избегне	драматичните	последици.	Първият	се-
кретар	на	руското	консулство	Кирилов	го	посещава	и	го	информи-
ра	за	очакваното	обявяване	на	война.	Руският	секретар	предлага	на	
Климент	да	замине	за	Букурещ,	където	ще	може	да	си	сътрудничи	с	
руската	военна	администрация14.	Епископът	отказва	да	приеме	това	
предложение,	защото	смята,	че	е		отричане	от	задълженията	му,	про-
изтичащи	в	качеството	му	на	духовен	пастор.	Той	осъзнава,	че	него-
вото	отсъствие	ще	донесе	нещастие	както	на	свещениците,	така	и	на	
българския	народ	от	епархията	му.

13. Димитров, Г. Страданията на българите и освобождението на България през 
1877-78, С. 1899, с. 314-315.
14. Пак там

	 Град	Русе,	както	бе	 споменато	по-рано,	 е	 един	от	четирите	
града-крепости	на	Османската	империя	и	от	началото	на	войната	е	
обект	на	обстрел	от	руската	армия.	Населението	на	града	претърпя-
ва	значителни	загуби.	„Много	от	видните	жители,	за	да	не	застра-
шават	живота	си,	напускат	Русе.	Климент,	обезпокоен	от	очакваните	
грабежи	на	турците,	търсещи	възможности	за	плячкосване	на	изо-
ставените	имоти,	съветва	българското	население	да	остане	в	града,	
за	да	защити	собствеността	си.	Самият	той	помага	за	предотвратя-
ване	на	грабежите,	като	се	противопоставя	на	заповедта	на	турския	
управител	на	града	Ахмед	паша.	Пашата	заповядва	на	Климент	да	
призове	християнските	жители	да	напуснат	града.	Епископът,	макар	
и	официално	да	обявява	заповедта,	едновременно	чрез	свещеници-
те	в	провинцията	призовава	православните	жители	да	не	напускат	
Русе.	Епископът	 се	 грижи	и	 за	 селяните,	 които	 са	претърпели	се-
риозни	материални	щети.	 Той	 осигурява	 храна	 от	 съществуващи-
те	запаси	в	митрополията,	където	също	така	биват	приютени	много	
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останали	без	дом	хора.	Русе	като	турски	град	е	в	ръцете	на	турците,	
докато	руснаците	се	борят	срещу	него.	Българите	изпадат	в	трудно	
положение.	Те	са	поставени	между	подчинението,	което	трябва	да	
проявяват	към	официалната	власт	и	закона	в	лицето	на	Султана	и	съ-
чувствието,	което	изпитват	към	Царя-Освободител.	Страданията	се	
увеличават	с	обирите	и	произвола,	причинени	от	мюсюлманите,	кои-
то	усещат	настъпващото	поражение	на	султанските	войски.	Епископ	
Климент	поема	трудната	задача	да	защити	беззащитните	християни	
с	престижа	си	и	изумителната	си	дипломатическа	тактика.	Той	се	
намесва	ежедневно	пред	властите	и	настоява	за	спиране	на	насилие-
то,	призовава	за	помощ,	обръщайки	се	към	чуждестранните	консули	
в	Русе,	чиято	намеса	ограничава	произвола	на	турците15.	 	Той	има	
заслугата	и	за	спасяването	на	християните	на	възраст	между	17	и	80	
години,	които	е	трябвало	да	бъдат	военизирани	за	османската	армия.	
От	епископът	се	изисква	да	представи	на	турските	власти	списъци	
с	имената	на	мъже	на	възраст	над	17	години.	Той	умишлено	отлага	
изпълнението	на	тази	заповед,	оправдавайки	се	с	уж	забавянето	и	
липсата	на	инструкции	от	администрацията	на	екзархията	и	митро-
полит	Григорий16.		
	 На	епископ	Климент	до	голяма	степен	се	дължи	и	предотвра-
тяването	на	клането	на	християнското	население	в	Русе.	В	началото	
на	1878	г.17		в	дните	на	обсадата,	условията	на	живот	в	града	стават	
непоносими.	Тогава	се	разкриват	дипломатическите	умения	и	дели-
катността	на	Климент,	който	успява	да	спечели	доверието	първо	на	
турците,	а	по-късно	и	на	руснаците.	Епископът	официално	издава	
циркулярни	писма	от	името	на	епархията	и	Екзархията,	призовавай-
ки	паството	си	да	остане	лоялно	към	султана.	Това	негово	действие	
успокоява	гневът	на	турците	и	в	резултат	на	своята	дипломация	през	
Октомври	1977	г.	е	награден	от	тях	с	високото	отличие	“Османие”18.			
15. Димитров, Г.. Страданията на бдългате и освобождението на Биилганя през 
1877-78. Солия σσ 314-315.
16. Маркова, З. “Диоцез и управление на Доростоло-Червенската епархия през 70-
те години на XIX век”. –В: Известия на Църковноисторическия и архивен инсти-
тут, С, 1985, бр. 3, с. 304.
17. Трифонов, Й. Пос. съч., с. с. 91.
18. Димитров, Г.. Страданията на българите  и освобождението на България през 
1877-78. С. 1899, с. 314-315.

В	действителност	обаче,	Климент	си	остава	съчувстващ	на	руската	
войска	и	подкрепящ	с	действията	си	освобождението	на	български-
те	земи	от	турското	присъствие.	Трябва	да	се	подчертае	още	веднъж	
,	че	той	като	смел	и	достоен	пастир	живее	в	трудния	исторически	
момент	със	своето	стадо	и	дели	всички	лишения,	жертви	и	разруше-
ния	на	войната.
	 На	27	 януари	1878	 г.	 турското	население	и	 армия	напускат	
Русе.	На	8	февруари	същата	година	Климент,	заедно	с	малкото	пър-
венци,	 останали	 в	 града,	 приветства	 официално	 руските	 войски,	
които	 влизат	 в	 под	 командването	 на	 генерал	 Тотлебен.	 Епископ	
Климент	извършва	богослужение	и	водосвет	в	чест	на	влизащите	в	
града	освободители.	В	речта	си	той	изразява	любовта	на	българите	
към	руския	народ.	С	ораторския	 си	 талант,	 с	 отличните	 си	позна-
ния	по	руски	език	и	безупречното	си	поведение,	Климент	за	кратко	
време	печели	сърцата	на	руските	управляващи	в	града	и	успява	да	
осигури	тяхната	помощ	за	много	народни	дела.19 
	 След	освобождението	на	България	започва	нов	период	за	на-
цията	и	за	всички	социални	и	църковни	лица	на	тогавашната	исто-
рическа	сцена,	които	ще	поемат	отговорност	за	организирането	на	
новата	държава.	Променените	политически	условия	заставят	родо-
любецът	и	духовникът	Климент	да	вземе	участие	в	новите	полити-
чески	и	църковни	процеси	на	родината	си.

19. Величков, К. Митрополит Климент, В- Летописи. С. 1901, бр. 1, с.196
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Предизвикателствата на времето 
и опазването на сградата на 

Богословски факултет
(по данни от архивни материали)

           д-р Силва Маринова

	 През	2023	година	се	навършват	100	години	от	отварянето	на	
вратите	на	сградата	на	настоящия	Богословски	Факултет	в	София.	
Това	е	един	хубав	повод	да	се	разтворят	архивите	и	да	се	проследи	
историята	на	създаването,	промените	и	опазването	на	този	архитек-
турен	паметник	на	културата	през	изминалото	столетие.	Няма	човек,	
който	да	е	влязъл	в	тази	сградата	и	да	не	е	усетил	особена	атмосфера,	
дължаща	се	не	само	на	красивата	архитектура,	но	и	на	присъстваща-
та	там	благодат.	Това	е	така,	защото	в	сградата	на	Богословския	Фа-
култет	има	параклис,	в	който	ежедневно	се	извършва	богослужение,	
а	в	намиращият	се	на	втория	етаж	музей	се	съхраняват	чудотворни	
икони,	църковни	реликви	и	мощи.	
	 Сградата	е	преминала	през	изпитанията	на	времето	и	до	ден	
днешен	стои	като	символ	на	духовното	образование	в	България.	В	
началото	идеята	за	създаване	на	Висше	духовно	училище	датира	от-
преди	Освобождението	на	България.	Опитите	на	Св.	Синод	да	до-
ведат	до	реализацията	на	тази	идея,	получават	 завършек	в	лицето	
на	Иван	Евстатиев	Гешов,	който	издава	постановление	на	28	април	
1911	г.,	а	Народното	Събрание	на	следващата	година	приема	закон	за	
разкриване	на	Висшето	богословско	училище.	Със	съдействието	на	
министъра	на	просвещението	С.	Омарчевски,	сградата	е	завършена	
и	тържествено	открита	през	1923	г.	
	 Първоначалната	идея	за	изграждането	на	сградата	е	била	като	
проект	в	чест	на	възстановяване	на	Българската	екзархия.	Осветена	
е	през	1910	г.,	а	33	години	по-късно	е	била	частично	разрушена	от	
бомбардировките.	Тогава	тя	изгубва	първоначалния	си	архитектурен	
облик.	Невъзстановени	остават	куполът	и	фронтонът	подчертаващи	
централната	ос	на	симетричната	композиция.	В	стилово	отношение,	
според	експертното	решение,	сградата	търпи	влиянието	на	истори-
цизма.
	 След	 дългогодишни	 опити	 за	 започване	 на	 реставрация	 на	
разрушения	купол,	тази	година	стартира,	по	възобновената	и	дове-
дена	до	успешен	край	инициатива	на	деканското	ръководство,	укре-
пителна	дейност	по	конструкцията	на	сградата	и	възстановяването	
на	купола	ѝ.
	 В	настоящата	статия	се	разглеждат	архивни	документи,	кои-
то	съхраняват	отчасти	историята	и	становищата	за	реставрационни-
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те	дейности	извършени	през	годините.	Целта	е	да	покаже	през	как-
ви	промени	е	преминал	този	архитектурен	паметник	на	културата	и	
грижите	за	просъществуването	му	през	стогодишното	му	съществу-
ване.
	 В	изследването	се	разглеждат	съхранени	архивни	материали,	
които	са	малко	познати	и	проучвани	до	този	момент.	Всички	доку-
менти	като	цяло	отразяват	състоянието	на	сградата	и	изтъкват	не-
съмнените	архитектурни	признаци,	по	които	сградата	е	придобила	
статут	на	архитектурно-художествен	паметник	от	национално	зна-
чение.	Изследваните	 документи	 върху	 които	 стъпва	 изследването,	
обхващат	периода	от	60-те	година	на	20	век	до	наши	дни.	
	 Сградата	на	Богословския	факултет	е	част	от	архитектурен	
ансамбъл	 на	 пл.	 „Св.	 Неделя“.	 Състои	 се	 от	 пет	 надземни	 и	 два	
подземни	 етажа,	 а	 също	и	 тавански	 етаж.	В	източната	и	централ-
на	част	на	втория	сутерен	са	разположени	складови	помещения	и	
други	помощни	отделения.	Първият	и	вторият	етаж	представляват	
три	различни	функционални	зони,	средна,	източна	и	западна.	Глав-
ният	вход	на	Богословския	факултет	е	подчертан	с	колони	и	двойка	
пиластри	с	византийски	капители	(тежък	портик)	от	двете	страни,	
който	по	всяка	вероятност	са	носели	красивия	фронтон.	Сградата	е	
интересна	с	разнообразните	си	помещения,	които	през	годините	са	
изпълнявали	различни	функции1		и	са	били	приспособявани	за	тях.		
	 Известен	факт	е,	че	архитектурните	планове	на	сградата	са	
дело	на	австрийския	архитект	Фридрих	Грюнангер.	Той	се	е	стремил	
да	подчини	архитектурните	форми	на	модерния	за	времето	си	стил	
сецесион	 с	 детайли,	 взаимствани,	 от	 византийската,	 романската	 и	
българската	средновековна	архитектура.	Архитект	Грюнангер	е	про-

1. Според изследователят доц. д-р Х. Темелски, през есента на 1916 г. Министер-
ството на войната приспособява зданието за военна болница. През м. март 1917 г. 
военните власти получават зданието, като вече завършена болница. Повече от две 
години, в нея са лекувани ранени войници и офицери. В продължение на близо 
пет години тази сграда се превръща в многофункционална. В периода от 1944 г до 
1947 г., сградата помещава освен студентите от Богословския факултет и учени-
ците от Софийската духовна семинария, както и служителите от Св. Синод, тъй 
като техните сгради са пострадали от англо-американските бомбардировки над 
София. Вж: https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,392/catid,145/id,7650/
view,article/

ектант	на	Княжевския	дворец,	Централната	Синагога,	комплекс	на	
Софийска	Духовна	Семинария,	ДЗИ	на	бул.	„Дондуков“,	идеен	про-
ект	на	Централна	баня	и	др.	Особено	значим	елемент	от	архитектур-
ния	облик	на	сградата	е	бил	куполът,	прототип	на	който	е	тиарата	на	
Екзарха.	Куполът	на	сградата	сега	е	в	проект	на	възстановяване2.		
	 Особеност	на	архитектурата	на	сградата	е,	че	като	цяло,	из-
обилства	от	пиластри,	колони,	арки,	декоративни	дъги	и	облицовка	
с	редуващи	се	бели	и	червени	ивици.	Формата	на	прозорците	са	на	
двуделна	и	 триделна	 арка.	Полето	около	 тях	 е	изпълнено	 с	 глази-
рана	 керамика.	Фасадата	и	интериора	 са	 оформени	от	 българския	
художник	Х.	Тачев	(1875-1941)3.		Триъгълният	фронтон	под	купола	е	
съдържал	18	фигурна	композиция.	Стенописът	е	бил	на	тема	„Разре-
шаването	на	българския	черковен	въпрос“.	Автор	на	композицията	е	
Н.	Ганушев	(15.06.1889	г.	–	16.03.1958	г.),	чиято	снимка	е	поместена	
по-долу.	Каменната	украса	на	капителите,	входния	портал,	балдахи-
ните	и	вътрешността	са	дело	на	италианските	архитекти	Р.	Харди	и	
А.	Филоти.	
	 Той	е	роден	в	Разград.	Завършва	живопис	при	прочутия	чеш-
ки	художник	Вацлав	Трунечек.	Първоначално	е	бил	учител	по	рису-
ване	(1913	–	1920	г.).	От	1921	г.	до	1923	г.	е	професор	по	живопис	в	
Художествената	академия	–	София.	След	това	заминава	за	Франция,	
където	участва	в	изложби	на	Дружеството	на	френските	художници.	
В	последствие	се	завръща	у	нас	и	е	професор	в	Художествената	ака-
демия.	По	време	на	Първата	световна	война	става	военен	художник.	
Носител	е	на	множество	награди.	Учител	е	на	някои	от	най-значими-
те	наши	живописци.	
	 В	архивите	на	Националния	институт	за	паметници	на	кул-
турата,	 относно	 сградата	 на	 Богословски	 факултет,	 се	 споменава	

2. Проектът за възстановяване на куполната част видоизменя първоначалния об-
лик на куполът, който е стоял до 1943 г., и го виждаме съхранен от различно фо-
томатериали, защото идеята е да бъде изграден от стъкло. По този начин сградата 
ще придобие един по-модерен вид, който пък ще я впише в градската съвременна 
среда.
3. Харалампи Тачев е първият български художник декоратор, който е работил 
по оформлението на емблематични сгради като Централната баня, стъклописите 
на Ректората в Софийския университет, сградата на Столична библиотека и др.
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следното4:	Сградата	е	четириетажна	и	е	застроена	на	1150	квадратни	
метра.	От	същия	архивен	документ	се	вижда,	че	през	1977	г.	е	напра-
вено	предложение	за	обявяване	на	сградата	за	архитектурен	памет-
ник	на	културата.	Според	документа,	състоянието	на	сградата	тогава	
е	било	със	запазена	автентичност	в	оформянето	на	екстериора	и	ин-
териора.	Каменната	облицовка	и	цокълът	са	останали	непроменени.	
Преди	обявяването	за	паметник	на	културата	сградата	е	била	с	глад-
ка	външна	мазилка,	с	разноцветни	керамични	украси	и	декоративен	
релеф.	 Документът	 свидетелства,	 че	 имитацията	 на	 тези	 детайли	
са	били	от	византийската,	романската	и	българската	средновековна	
архитектура.	Колоните	в	интериора	на	партера	и	полирания	гранит	
също	са	отбелязани	като	съществуващи.	Важна	отметка	е	отбелязва-
нето	на	фронтона,	който	е	бил	разрушен	от	бомбардировките.	
	 Частично	 нарушена	 структура	 и	 стиловата	 автентичност	
на	сградата	на	Богословски	факултет	не	са	причина	за	да	повлияе	
за	обявяването	на	сградата	за	паметник	на	културата	и	тя	остава	с	
предложение	за	паметник	на	културата	от	национално	значение.	С	
протокол	Номер	49/	от	14.12.1987	г.	тя	е	приета	вече	за	паметник	с	
национално	значение	и	попада	в	обхвата	на	„груповия	паметник	на	
културата“5.		В	документ	от	11.02.2011	г.	се	определя,	че	в	ДВ	бр.	25	
от	1998	г.	сградата	е	обявена	като	АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТ-
ВЕН	ПАМЕТНИК	НА	КУЛТУРАТА.	Още	преди	1977	г.	е	направено	
предложение	за	„подробно	историко-изкуствоведческо	проучване“.	
Предложението	за	намеса	тогава	е	било,	да	се	възстанови	първона-
чалния	архитектурно-художествен	образ	на	екстериора	и	интериора	
на	сградата.	Сведенията	от	документа	са	подадени	на	14.12.1987	г.	
от	Виктор	Кондов	-	проучвател	и	от	Юлиан	Иванов	-	фотограф.	Като	
сведения	 за	цялостната	околна	природна	среда,	в	която	се	намира	
сградата	е	обобщено,	че	има	липса	на	прилежащ	парцел	и	дворно	
пространство.
	 Сградата	 е	 регистрирана	 като	 единствената	 по	 рода	 си	 по-
лифункционална	 учебна	 сграда	 от	 началото	 на	 20-ти	 век.	 Важна	
реставрация,	 след	 1943	 г.	 е	 направена	 през	 1968	 г.	 Това	 се	 вижда	

4. Документа се съхранява под а. е. (архивна единица) С. - 493 – 441;
5. Тези данни от НИНКН (Национален институт за недвижимо национално на-
следство) са от документ с изх. Номер 375/ от 29 март, 2011 г.

от	предложението	до	председателя	на	Св.	Синод	Кирил	Патриарх	
Български.	 	В	предложението	се	 съобщава,	че	живописното	прос-
транство	трябва	да	се	почиства,	ретушира	и	трябва	да	се	„изкитят“	
дупките.	Консервацията	е	извършена	от	група	художници,	които	са	
били	съсредоточени	върху	пространството	на	медальони	и	образи	
на	духовни	водители	на	северната	и	западна	фасада	на	преобразу-
ваната	вече	в	Духовна	Академия	сграда.	В	живописно	отношение,	
цялата	реставрационна	работа	се	свежда	до	16	образа	на	фасадата	
с	различна	величина,	като	12	от	тях	са	на	северната	и	4	на	западна-
та	фасада.	Всички	тези	медальони	през	годините	на	изграждане	са	
били	изографисвани	от	различни	майстори.	В	центъра	на	северната	
фасада	стоят	образите	на	Св.	братя	Кирил	и	Методий.	Под	тях	стои	
изображението	на	Св.	Климент	Охридски	и	Св.	Патриарх	Евтимий	
Търновски.	Твърди	се,	че	образите	на	тези	четирима	светци	са	били	
изобразени	 от	 един	 майстор	 –	 Асен	 Белковски.	 Тяхната	 първона-
чална	 направа	 е	 била	 с	 маслена	 боя	 и	 едра	 мазилка.	 В	мазилката	
е	бил	сложен	цимент,	който	се	оказва	причина	за	разрушителното	
действие,	 както	 тогава,	 така	и	 за	 в	бъдещи	времена.	Медальоните	
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на	художника	Белковски	са	изпълнени	в	мокро	фреско.	През	1968	
г.	едва	са	били	забележими	образите	на	Св.	братя	Кирил	и	Методи.	
Всички	медальони	са	имали	за	фон	светло	жълта	боя.	Най-вероятно	
боядисването	на	фасадата	е	била	след	изписването	на	медальоните.	
На	северната	стена	стоят	образите	на	Паисий	Хилендарски,	Неофит	
Бозвели,	Епископ	Константин,	Екзарх	Антим,	Екзарх	Йосиф	и	Авк-
сентий	Велешки.	Тези	изображения	са	били	направени	от	същия	ху-
дожник	през	1922-23г.
	 В	 малките	 медальони	 се	 откриват	 образите	 на	 Черноризец	
Храбър,	Гавриил	Кръстевич	и	Стефан	Богориди.	Техниката	на	тях-
ното	изпълнение	се	различава	от	гореизброените	образи	по	това,	че	
са	изпълнени	с	темперна	техника	и	добавка	на	маслена	боя.	Това	е	
довело	до	почти	 заличаването	на	образите	от	 атмосферните	влия-
ния,	на	които	са	били	подложени	през	годините.	Трудно	различим	е	
бил	образът	преди	реставрацията	на	Презвитер	Козма.	Той	изцяло	
е	бил	напръскан	с	жълтеникава	боя.	За	укрепване	и	реставрация	на	
медальоните	е	била	употребена	изкуствена	смола,	която	е	издръж-
лива	на	атмосферните	влияния.	Архитектът	на	Св.	Синод	през	1968	
г.	 ,	Г.	Переклиев	е	настоявал	да	бъдат	подновени	образите	на	мес-
тата,	 където	 изцяло	 са	 били	 заличени	 и	 изгубени	 багрите	 на	 изо-
бражението.	Реставраторите	са	ползвали	останките	и	са	изписвали	
наново	образите	там	където	липсват.	Замърсените	участъци	са	били	
измити	и	на	липсващите	места	е	бил	направен	ретуш.	Реставрацията	
е	завършила	на	20	юли	1968	г.,	като	художникът-реставратор	Д.	Пе-
шев	документира,	че	времето	е	било	недостатъчно	и	при	евентуална	
поява	на	недостатъци,	то	художниците-реставратори	няма	да	имат	
отговорност.	
	 От	 2009	 г.	 има	 становище	от	 проф.	Г.	 Григоров	и	В.	Цвет-
ков	относно	състоянието	на	стенописите,	керамопластичната	укра-
са	и	каменната	пластика	по	сградата	на	богословския	факултет.	В	
документа6		са	изложени	състоянието	на	стенописите,		керамоплас-
тичната	украса	и	каменната	пластика	по	външните	фасади,	както	и	
стенописната	украса,	дървения	иконостас	и	иконите	в	академичния	
параклис	„Св.	Климент	Охридски”.
	 В	същото	становище	медальоните	са	описани,	че	се	намират	
6. Документ номер С-493-1528-179, съхраняван в НИНКН.

в	лошо	състояние,	поради	атмосферните	влияние	и	контакт	с	тежка	
градска	среда	на	които	са	изложени.	Реставрацията	направена	през	
1968	г.	не	е	могла	да	съхрани	образите	за	по-дълго	време.	Разполо-
жените	в	подпокривното	пространство	фигури	на	Св.	братя	Кирил	и	
Методий,	както	и	почти	всички	останали	изображения,	са	в	голяма	
степен	унищожени	вследствие	на	загуби	в	живописния	слой	и	ма-
зилковия	грунд.
	 Относно	 керамичната	 украса	 състоянието	 и	 е	 значително	
по-добро,	 с	 изключение	 на	 някои	 липси	 в	 пластичните	 елементи.	
Керамичната	украса	е	два	вида.	Над	прозорци	на	третия	етаж	от	се-
вер	и	 от	 запад	 са	монтирани	пана	 с	 геометрични	мотиви,	 решени	
в	червено	зелено	и	бяло	и	изпълнени	с	гладки	теракотени	плочки.	
Под	 централните	 прозорци	 на	 втория	 етаж	 има	 фризове	 от	 шах-
матно	разположени	зелени	н	бели	гладки	теракотени	плочки,	които	
под	прозорците	вляво	и	вдясно	от	центъра	са	сменени	с	фризове	от	
керамопластични	елементи	с	растителна	орнаментика.	По-нататък	
становището	 определя,	 че	 украсата	 в	 академичния	 параклис	 „Св.	
Климент	Охридски“	е	в	добро	състояние.	Тук-таме	някои	участъци	
са	с	мрежа	от	пукнатини.	Иконостасът	е	във	видимо	добро	състоя-
ние,	но	се	нуждае	от	профилактика	на	пространството.	
	 Богословски	факултет,	на	подземно	ниво	попада	в	обхвата	на	
историко-археологическия	резерват	на	антична	Сердика	и	среднове-
ковния	Средец7.		Това	са	част	от	причините,	които	запазват	сградата	
като	недвижима	 културна	ценност.В	близост	 до	Богословския	фа-
култет	са	разположени	сгради,	които	също	са	паметници	на	култура-
та	от	национално	значение	–	църквата	„Св.	Неделя“,	Съдебната	па-
лата,	върквите	„Св.	Петка	Самарджийска“,	„Св.	Петка	Стара“,	„Св.	
Николай	Мирликийски	чудотворец“	и	др.	Всички	те	образуват	един	
запомнящ	се	ансамбъл.
	 Автентичността	 на	 сградата	 е	 запазена	 в	 конструктивната	
система.	Правят	 впечатление	 следните	 елементи:	масивните	носе-
щи	тухлени	стени	с	гредоред	от	стоманени	релси;	видимите	греди	
в	интериора;	каменните	стълби;	дървената	покривна	конструкция,	с	
покритие	от	марсилски	керемиди8.	
7. Постановление на Министерски съвет Номер 36/ 01.06.1976 г. ДВ, бр. 47/1976 г.)
8. Керемидите са с нарушена от бомбардировките автентичност, поради послед-
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	 През	годините	са	правени	различни	идейни	предложения	за	
възстановяване	и	реставрация	на	сградата,	както	по	външната	фаса-
да,		така	и	на	интериора,	но	винаги	тези	реставрационни	мероприя-
тия	не	са	допускали	намеса	и	промяна	на	схемата	и	декорацията.
	 Различните	проучвания,	 анализи	и	научни	изследвания	 	 ни	
поставят	пред	предизвикателствата,	настъпили	през	различните	го-
дини	и	довели	до	някои	невъзобновими	архитектурно-художестве-
ни	проблеми	на	сградата,	а	именно:	отстраняване	на	носещи	зидо-
ве	в	долните	нива	на	носещата	част,	които	водят	до	деформация	на	
сградата;	реставрацията	на	медальоните,	която	се	извършва	според	
установен	срок,	който	е	недостатъчен	за	художниците	реставратори;	
историческите	 събития,	 свързани	 с	 бомбардировките	 на	 сградата,	
политическите	решения	за	функционирането	на	сградата	през	годи-
ните;	финансовите	проблеми	свързани	с	поддръжката;	деформаци-
ите,	настъпили	в	следствие	на	възрастта	на	сградата	и	ненавремен-
ните	предприети	ремонтни	действия	за	реставрация	и	съхраняване	
на	 обекта	 от	 национално	 значение.	 Всички	 тези	 действия	 оказват	
влияние	за	облика	и	състоянието	на	сградата,	но	стремежът	винаги	
е	бил	да	бъде	съхранена	смислово-идейната	концепция	вложена	в	
първоначалната	идея	за	Висше	духовно	училище.	

валия ремонт.
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Думи като икони

        Свещеник Стефан Фрийман

Творението има тайнствена цел – разкрива Бога. 

 „Защото онова, що е невидимо у Него, сиреч, вечната Му 
сила и Божеството, се вижда още от създание мира чрез разглеж-
дане творенията; тъй че те са неизвиняеми“ (Рим. 1:20).

	 Това	по	своята	същност	е	вярно	за	нещата,	които	съществуват	
в	природата.	Друг	въпрос	обаче	бива	поставен,	когато	нещата	пре-
минават	през	ръцете	(и	устните)	на	човечеството.	Бяхме	създадени	
подобни	на	Бога.	В	историята	за	даването	на	имена	на	животните	от	
Адам	се	разказва	как	Бог	носи	животните	при	Адам	и	чака	да	види	
какво	име	той	ще	им	даде.	Даването	на	име	не	го	прави	създател,	но	
е	сходно	със	създаването.	
	 По	 същия	 начин	 ние	 възприемаме	 света	 и	 го	 моделираме,	
придавайки	му	форма	и	цел.	Едно	дърво	се	превръща	в	къща;	скала-
та	се	превръща	в	инструмент.	Но	много		сложно	да	създадеш	нещо,	
което	само	по	себе	си	съдържа	само	думи.	Отец	Георги	Флоровски	
описва	доктрината	като	„словесна	икона“	на	Христос.	Емблематич-
ният	характер	на	думите	ги	кара	да	са	сред	най-важните	елементи	от	
цялото	творение.	
	 Може	би	лошата	черта	на	думите	е	способността	им	да	из-
кривяват	и	да	представят	погрешно	дадено	нещо.	И	така	от	най-ран-
ни	времена	е	имало	забрана	да	изричаме	лъжа.	Важността	от	това	
истината	да	бъде	казване	се	подчертава	многократно	в	посланията	
на	Новия	Завет,	въпреки	че	това	може	лесно	да	бъде	отпратено	като	
маловажен	морален	въпрос.	
	 В	нашата	култура	думите	се	променят	с	непрекъснато	темпо,	
много	от	тях	се	обезличават	без	да	бъдат	свързвани	с	нещо	вярно	
или	истинско.	Аргументите	изобилстват.	Думите	се	използват	като	
оръжия,	за	ефект,	а	не	за	даване	на	смисъл.	Показателно	е,	че	Хрис-
тос	описва	дявола	като	„баща	на	лъжата“.	В	Битие	той	изговаря	пър-
вата	лъжа	в	света:	„Не	каза	ли	Бог…“.	Той	е	анти-логосът.	
	 Тази	тишина,	благоговението	към	думите	и	истината,	която	
те	разкриват,	е	почти	загубена	в	нашата	епоха.	Православните	често	
умножават	„думите	без	знание	в	тях“	като	част	от	един	и	същи	кул-
турен	стремеж	за	оформяне	и	контролиране.	Нашата	правилна	зада-
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ча	към	словото	е,	не	да	оформяме	и	контролираме,	а	да	разкриваме.	
А	това	изисква	преди	всичко	мълчание,	та	словото,	което	получим	в	
това	мълчание,	наистина	бъде	чуто,	възприето	и	въплътено	в	нас.	В	
интерес	на	истината	ако	не	живеете	това,	което	говорите,	тогава	не	
знаете	какво	говорите.	
	 В	 нашата	 традиция	 има	 практика,	 при	 която	 човек	 отива	
при	духовен	старец	и	„моли	за	слово“.	Тази	среща	най-често	е	мно-
го	 кратка.	Това	желание	 за	 слово	 не	 е	желание	 за	 тълкуване,	 а	 за	
по-малко	размишляване.	Всъщност	това	въобще	не	е	слово	в	онзи	
смисъл.	
	 Авва	 Теофил,	 дойде	 в	 Сцетис	 един	 ден.	 Събралите	 се	 там	
братя	 казали	 на	Авва	Памбо:	 „кажи	 нещо	 на	 архиепископа,	 за	 да	
може	да	бъде	поучен“.	Старецът	им	казал:	„Ако	той	не	бъде	поучен	
от	мълчанието	ми,	тогава	няма	да	се	поучи	и	от	думите	ми“.
	 Намерих	този	стих	в	Притчи	Соломонови,	който	умело	опис-
ва	толкова	много	от	нашия	съвременен	разговор:
	 „Умен	човек,	като	се	съди	с	глупав	човек,	сърди	ли	се,	или	се	
смее,	–	няма	покой“	(Притч.	29:	9).
	 Ако	няма	тишина,	сигурно	е,	че	Христовото	слово	няма	да	
бъде	чуто.

Източник:	http://www.pravmir.com

Снимка:	pixabay.com
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