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     Христос воскресе!

     Само седмица преди да се разрази големият пожар в катедралата 
Нотр-Дам в Париж имах възможността да й направя няколко сним-
ки и дори видео. Всички знаем след това какво се случи и как това 
промени историята на катедралата, символ не само на Париж, но и 
на Франция. 

     Тогава именно се наложи в няколко публикации в сайта „Добро-
толюбие“ да съобщим за поража, историята на катедралата и свети-
ните, които пази. Светини впрочем и за нас православните. Тогава 
се появи желанието ми да разбера повече за историята на християн-
ската проповед във Франция преди разледението от 1054 г. За раз-
витието на монашеството, за строежа на катедрали, както и дори за 
богословските спорове, развили се в Галия. 

      През миналата година в специален брой поставихме рамки за 
историята на християнската проповед в Британия. Година по-късно 
пред вас стои брой, посветен на християнската проповед във Фран-
ция до 1054 г. Съвсем накратко сме очертали основните моменти 
от историята на Цъквата във Франция, нейното развитие и промяна 
след Схизмата. Разбира се, в броя ще прочетете и за православни 
светини, намиращи се в днешна Франция. 

       В броя поместваме и специално интервю със свещ. доц. д-р 
Людмил Малев, в което говорим за неговите издадени книги през 
2022 г., както и за историята на Българската православна църква от 
най-ново време. 

Приятно четене! 
Ангел Карадаков

Християнските 
корени

 на Франция



Храмът, където са положени 
мощите на св. Геновева Парижка. 

Париж 2019 г.
Снимка: Ангел Карадаков
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Истината и миналото 
не могат да бъдат заличени

- Отец, през тази година 
вие издадохте две книги с 
документи, касаещи живо-
та на Българската право-
славна църква от миналия 
век. Може ли да разкажете 
повече за самите издания и 
как решихте да ги публи-
кувате? 

- Да започнем с уточнението, 
че „Условия и преговори....” 
е второ, разширено и пре-
работено издание на преди-

шен сборник с документи в 
помощ при работата ми със 
студентите по дисциплината 
„История на БПЦ”. То беше 
в тясна връзка с друг мой 
основен труд: „Вдигането 
на схизмата над Българската 
православна църква” (2007 
г.).

Двете взаимно се допълваха 
и поясняваха. И двете отдав-
на се изчерпаха и в послед-
ните години назря идеята 

В началото на тази година от печат излязоха две книги под 
авторството на прот. доц. д-р Людмил Малев от Велико-
търновска епархия. Носят заглавията: „Условия и прего-
вори по вдигане на схизмата над Българската православ-
на църква“ и „Да се отнеме от Църквата, вместо да й се 
даде...“. За историята на Българската православна църк-
ва, автокефалията й, вдигането на схизмата, както и за 
личността на Неврокопския митрополит Борис, говорим в 
следващото интервю. 

Интервю
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Биография на 
прот. доц. д-р Людмил Малев

Прот. доц. д-р Людмил Малев е дългогодишен преподавател 
(от 1997 г.) по църковна 
история в Православния 
богословски факултет 
на ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий. През 1990 г. 
завършва специалността 
„История“, а през 1996 
г. - пълния петгодишен 
курс на специалността 
„Богословие“ в същия 
университет. През 2003 
г. защитава докторска 
дисертация  пред СНС по  
„Нова и най-нова исто-
рия“ към БАН (1872-1945 
г. ). Научните интереси 
и многобройните му пуб-
ликации са в сферата на 
най-новата история на 
Българската православна 
църква.  През тази годи-
на от печат излязоха две 
негови книги: „Условия и 
преговори по вдигане на схизмата над Българската право-
славна църква“ и „Да се отнеме от Църквата, вместо да й 
се даде...“. 
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да се направи ново издание, 
което да ги обединява, но не 
механично, а преработено, 
като се обособи историческа 
част и към нея да се прило-
жат документите с по-раз-
ширен коментар. Повтарям, 
това е издание, предназна-
чено преди всичко за рабо-
та в семинарните занятия. 
Желаещите да се запознаят 
по-обстойно с материята, 
трябва да прочетат посоче-
ния по-горе основен труд от 
2007 г.

Втората книга „Да се отне-
ме...” е факт, в резултат от 
дълго обмисляна идея. През 
2005 г. излезе моя моногра-
фия, посветена на личността 
и делото на Търновския мит-
рополит Софроний (1934-
1961 г.). Наред с цялостната 
му работа по съхраняване на 
епархията в сложните вре-
мена след 9 септември 1944 
г., силно впечатление ми на-
прави упоритостта, с която 
се опитва да запази църков-
ните старини като собстве-
ност на Църквата. По-късно 
попаднах и на допълнителни 

документи, които разшириха 
основата, на които съм раз-
работил тезата си в насто-
ящата книга. В нея изтъквам, 
и мисля че добре аргументи-
рам идеята, че културно-ис-
торическото наследство на 
Църквата би могло да се ос-
тави нейна собственост, като 
държавата я подпомогне с 
научен капацитет, финансо-
во обезпечаване и естест-
вено контрол. Така, както е 
било до средата на миналия 
век. 

- Интересен е моментът, в 
книгата „Условия и пре-
говори по вдигането на 
схизмата над Българската 
православна църква“, с до-
говорките, които нашите 
архиереи правят за варене-
то на свето миро, преди да-
ване на томоса. Защо това 
е било така важно за тях? 

- Това е основен, принципен 
момент. Архиереите ни оти-
ват на преговорите с ясната 
и категорична задача, да се 
вдигне схизмата, но и да се 
преодолеят всякакви еле-
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менти на дори и формална 
зависимост. Правото на ми-
роварене е единствено на 
църква с автокефален ста-
тут. Колкото и „символично 
да изглежда” в очите на ня-
кои архиереи от патриарше-
ското обкръжение, нашата 
делегация не се съгласява. 
Убеждението е, че ако се 
върнат с това условие, ми-
сията няма да е  на сто про-
цента изпълнена и за това те 
не отстъпват. 

- При изследването на тази 
изворова литурература 
какво ви направи основно 
и по-голямо впечатление? 

- При внимателното чете-
не не може да не се откри-
ят няколко важни момента: 
Изключителната отдаденост 
на каузата и категоричност 
при нейното отстояване. 
Високата степен на подгот-
веност на тримата архие-
реи. Способността им да 
преодолеят различията по-
между им, като характери и 
дори лични интереси. Факт 
е, че преди по-малко от де-

сетилетие, между двама от 
тях (Търновски Софроний 
и Велички Андрей) се води 
епична борба за търновската 
епархийска катедра. Всич-
ко това е преодоляно и на 
преговорите няма и нюанс 
на разногласие. И в крайна 
сметка резултатът – вдига-
нето на схизмата. Мнози-
на изследователи приемат, 
че въпросът е бил решен 
предварително и е трябвало 
само да се финализира. На 
основата на документите аз 
считам, че именно прегово-
рите са решителните и ве-
роятността да не се стигне 
до успешен завършек е била 
реална. Тази заслуга на на-
шата делегация е призната и 
от патриаршеските среди.

- Личността на Невро-
копския митрополит Бо-
рис е засегната в първата 
ви книга, от 2016 г. насам 
тече процедура по негова-
та канонизация, смятате 
ли, че скоро ще се стигне 
до канинизаренето на дядо 
Борис? 

Интервю
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- Моето лично мнение е, че 
БПЦ трябва да ускори рабо-
тата си по изследване и евен-
туално канонизиране на лич-
ности от по-ново време. 

Имаме нужда от светителски 
пример на хора, живели не 
толкова отдавна, в т.ч и Не-
врокопския митрополит Бо-
рис. Но делата и решенията 
по канонизацията на когото 
и да било трябва да детайлни 

и неоспорими. И разбира се, 
да се ускори, без да се „пре-
тупва” дейността на отдела. 

- Втората книга, която се 
появи през тази година е  
„Да се отнеме от църквата, 
вместо да и се помогне … 
или Как в средата на XX 
в. се „решева“ въпросът 
за опазване паметниците 
на историята и културата, 
собственост на Българска-

Снимка: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“
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та православна църква 
(Документи, факти, анали-
зи)“. Разкажете повече за 
нея. 

- По-горе дадох сведения как 
се зароди и осъществи идея-
та за този труд. В основата е 
волята ми да докажа, че не е 
било и не е жизнено необхо-
димо да се извършват подоб-
ни посегателства над цър-
ковна собственост. Та, как са 
достигнали до наши дни тези 
паметници на културата и 
историята? Църквата е била 
тази, която ги е съхранила 
през вековете. И ако държа-
вата беше предприела поли-
тика на подпомагане в това 
отношение, ефектът би бил 
същият, а вероятно и по-до-
бър. Да не забравяме, че те 
имат на първо място сакра-
ментален характер, което е 
осезаемо много по-добре за 
духовника-стопанин, откол-
кото за индиферентен към 
вярата уредник (не всички са 
такива, моля да бъда разбран 
правилно).  

- Вие се спирате върху мо-

мента с присвояването на 
църковни имоти. Днес все 
още има такива, които не 
са върнати на Църквата. 
Защо, според вас, държа-
вата не вижда в Църквата 
свой съработник в обеди-
няването на народа? 

- Вероятно, защото се под-
хожда бездушно, на една 
плоскост, на която първосте-
пенна роля имат буквалис-
тични експертни решения, 
актове и документи за на-
правени подобрения и не на 
последно място материални 
интереси.

Що се отнася до втората 
част на въпроса, така ще е, 
докато държавата вижда в 
църквата само стари заслуги 
и не прозре в изключително 
благоприятната роля на ду-
ховността за живота на хора-
та и от там и за държавата. 
Време е държавниците да 
проумеят принципа на Сим-
фонията.

- Освен имоти, цензури-
рани, унищожавани или 

Интервю
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разграбвани са били и цър-
ковните библиотеки. Как-
ва е вашата оценка, като 
историк, а и като духовник, 
на подобен род акции и по-
гледнато от днешна гледна 
точка имало ли е успех? 

- Както всяко дело по унищо-
жаване, преследване, цензу-
риране и т.н. и тук успехът е 
почти нулев. След промени-
те видяхме как започнаха да 
се вадят стари книги доку-
менти и други забранявани 
и ограничавани вещи. Сле-
дователно, репресиите не са 
изиграли очакваната роля. В 
старите богослужебни книги 
личат задрасканите пасажи 
в които се споменава монар-
хическия институт напри-
мер..... От митрополиите е 
изискан и отнет огромен ар-
хивен материал, който, след 
цензуриране и редуциране 
е предаден на държавните 
архиви. Но някои от митро-
политите са се постарали да 
направят копия, а и цензури-
те не са били толкова вещи и 
принципни. Така че, днес ре-
зултатът е видим. В послед-

но време излязоха и продъл-
жават да излизат трудове и 
публикации, основани на бо-
гати архивни и литературни 
източници.  Факт е, че исти-
ната и миналото не могат да 
бъдат заличени!

С прот.доц.д-р Людмил 
Малев разговаря Ангел 
Карадаков. 

Интервю



13

Светодавец брой 5/2022 Интервю

Снимка: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“
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Православна
проповед 

във Франция
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Достигналите до нас древни източници 
посочват, че Християнството в древна 
Галия се разпространява още през пър-
ви век. Според западната традиция Га-
лия (земите на днешна Франция) пър-
воначално получава светото Кръщение 
с проповедта на св. Мария Магдалена, 

История на християнството
 във Франция 

Кратък исторически преглед за периода I-XI век

Ангел Карадаков

св. Лазар Четверодневни и неговите сестри светите Марта и 
Мария[1]. Някои учени позовавайки се на второто послание 
на св. ап. Павел до Тимотея смятат, че апостол Кресцент, 
който бил пратеник на св. Павел, служил в Галия. Някои пък 
смятат дори, че самият апостол Павел е стъпвал в земите на 
древна Галия, по-специално в долината на Рона, една от об-
ластите с голямо присъствие на гръцки малцинства идващи 
от Мала Азия, Фригия и Сирия[2].
 
Първите данни, изключвайки преданието, за съществува-
нето на Християнството в Галия, се появяват в края на I и 
началото на II век при гонението в Лион, започнато от Марк 
Аврелий (177 г.)[3]. Езическите жители се надигнали срещу 
християните. При гонението мъченически загиват четири-
десет и осем християни. Сред тях имало и деца и младежи.
 
Църквата в Лион била втора по влияние след тази в Рим в 

Християнските корени
 на Франция
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Западна Европа, в този период. Първите епископи в града 
са св. Потин (паметта му се чества на 2 юни), който загива 
мъченически при гонението на Марк Аврелий и св. Ириней 
Лионски. Според житието на св. Потин[4], той бил изпратен 
от папа Аникетий[5] да възвести християнската проповед на 
галите. Св. Потин се установява в Лион и основава местната 
Лионска църква, като нейн водител е почти двадесет годи-
ни. Деянията на св. Потин са включени от Евсевий Кесарий-
ски в неговата църковна история[6] и се смятат за едни от 
най-красивите творби в древната църква. Наследник по трон 
на св. Потин, както вече споменахме, е св. Ириней Лионски, 
родом от Смирна, ученик на св. Поликарп Смирненски.
 
Евсевий Кесарийски пише, че св. Потин бил „телесно слаб, 
трудно дишал от телесна слабост, но бил украсен от Духа за 
ревност (по Бога бел. прев.) и бил преследван от жаждата за 
мъченичество. Самият той бил привлечен към съдията изне-
мощял и от старост, и от болест, но опазил душата си, за да 
възтържествува Христос чрез нея”[7].
 
Според изследователите едни от първите проповедници на 
християнството в Галия пристигнали по море от Марсилия 
и тръгнали по поречието на река Рона[8]. Църковният исто-
рик Евсевий Кесарийски говори още за писма, написани в 
Галия, по времето на св. Ириней Лионски. Както при спора 
в Британия, така и в Галия се появил раздор в Църквата за-
ради празнуването на Пасхата. По онова време различните 
общности празнували на различна дата. Към края на II век 
папа Виктор[9], се опитал да универсализира празнуването 
на Възкресение Христово. В споровете св. Ириней се намес-
ва, за да възстанови мира, защото се било стигнало дори до 
заплахи за отлъчване от Църквата. Епископите на Галия се 
появяват отново открито и в спора с Новациан[10].
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Св. Ириней Лионски
 
Преди да пристъпим към по-задълбочено изследване на 
християнската проповед в Галия, би било редно да се спрем 
на живота на един от най-изтъкнатите й епископи, а именно 
св. Ириней Лионски.
 
Св. Ириней, епископ Лионски бил родом от Смирна, уче-
ник на св. Поликарп Смирненски, проповядвал за Христа и 
пазил вярата от еретици. След мъчения бил посечен с меч в 
210 година при царуването на Септимий Север. През вре-
ме на своето служение той пише множество съчинения, от 
които са съхранени различни фрагменти. До наши дни са 
достигнали в цялост само две: "Опровержение и победа над 
мнимия гносис" или "Против ересите" и "Доказателство за 
апостолската проповед". Книгата "Против ересите" пред-
ставлява полемика с гностиците и Маркион, който по време 
на епископството на св. Ириней представлявал най-голяма 
опасност за християнството. В нея св. Ириней доказва, че 
Старият и Новият завет представляват едно цяло, свързани 
от приемствеността на Божието откровение. Редом с дис-
кусията с гностиците, св. Ириней засягал въпроси от ек-
зегетически и догматичен характер, и особено въпроси на 
библейската сотириология. В противовес на гностическия 
дуализъм, той я интерпретирал като изцеление на тварите и 
приобщаването им към божествения живот. "Първородното 
Слово снизхожда в творение (твар, ц.сл.), т.е. създание (те-
лесно), и се обема от него, и, от друга страна, творението 
приема Словото и възхожда към Него, възхожда по-високо 
от ангелите, и става Божий образ и подобие (също там, V, 
26,3). 
 
Други градове във Франция също са имали за епископи све-
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тци и дори мъченици, въпреки че гоненията срещу вярата 
в Галия са сравнително малко, отколкото в други региони 
на Римската империя[11]. Така например такива епископи 
светии са св. Виктор Марсилски, св. Сатурнин Тулузки, св. 
Симфориан от Отен, св. Марсел от Шалон-сюр-Сон и Вале-
риан от Турну и др.
 
Според достигналите до нас сведения в района на Нар-
бон[12] и частта на Галия по-близка до Британия има пове-
че от тридесет епископски центъра. Местните епископски 
събори се провеждат под водителството на архиепископа на 
Арл и на тях присъствали духовници от цяла Галия и дори 
от Британия. Според учените броят на епископите нараства 
и до края на III век. Църквата в Галия успява да се органи-
зира добре, особено през време на управлението на св. им-
ператор Константин Велики. До IV в. обаче Галската църква 
така и не се обособява като отделна поместна църква, по-
добно на Антиохийската или Александрийската.
 
Създаване на монашество в Галия
 
Монашеството в Западна Европа е познато още от самото си 
създаване, като движение на вярващи, желаещи по-усилен 
подвиг. На Запад монасите се учат от св. Атанасий Алексан-
дрийски, който живее в изгнание в Тревес, Галия, отивайки 
там през 335 г. Св. Атанасий познава св. Антоний Велики и 
от него научил много за монашеския подвиг и уединение.
 
IV в. е времето, в което монашеството намира благоприятна 
почва за развитие в Галия. Някои учени отдават това и на 
всеобщото, по онова време, оживление и интерес към мо-
нашеския подвиг. За основоположници на монашеството в 
Галия се считат двама светии – св. Иларий от Поатие и св. 
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Мартин от Тур[13]. Св. Мартин бил ученик на св. Иларий, 
който се научил на монашеското дéлание в Мала Азия. Още 
в зараждането на манастирската култура в галските про-
винции се развили множество аскетични форми на живот, 
макар че примерът на Изтока не достигнал онази интензив-
ност, която е белязала ранния монашески живот в Рим[14].
 
Скоро около св. Иларий се събрала цяла монашеска общ-
ност, която впоследствие станала благодатна среда за разви-
тието на монашеството в Галия.
 
Св. Мартин, епископ на Тур
 
През 371 г. св. Мартин, против волята си, бил избран за 
епископ на град Тур. Гражданите били много въодушевени 
от начина на живот на светеца. Понеже Мартин отказвал да 
бъде ръкоположен за епископ, то хората си послужили с бла-
гочестива хитрост, като му казали, че го молят да дойде и да 
се помоли над тежко болен човек. Според една от версиите, 
когато Мартин разбрал истината, се опитал да се скрие в 
една барака за гъски. Птиците обаче започнали да издават 
звуци и да вдигат шум, което улеснило хората да го откри-
ят[15]. Като епископ св. Мартин обръща много внимание на 
евангелизацията на местните хора, които били езичници. 
Той разпространил Св. Писание, както и бил изключително 
милосърден към бедните и се грижел много за болните и 
гладните. Поради тази причина бил наречен Милостивият. 
Когато св. Мартин бил ръкоположен за епископ, той не за-
бравя и своите монашески обети и се премества от града 
в манастира Мармутие, който основал недалеч от Тур. Из-
вестно е, че този манастир имал строги правила и типик.
 
Св. Мартин оставил след себе си множество ученици. Той, 
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по думите на проф. Румен Бояджиев, заел своето достойно 
място в църковната история на Галската църква, като един 
от първите и главни основоположници на монашеството в 
древна Галия. Той основава и първите по-значими монаше-
ски средища в Западна Галия – манастирите Лигюже[16] и 
Мармутие[17]. Монасите, възпитани в духа на св. Мартин, 
носят древните отци на Църквата.
 
Един от големите духовни плодове на св. Мартин е прочу-
тият православен манастир и мисионерски център – Лерин. 
Манастирът бил основан през 410 г. и дело на св. Хонорат, 
бъдещ епископ на Арл. Манастирът е служил като духовна 
школа на епископи и църковни автори, монаси, духовници 
и мисионери, като св. Фауст от Риец, св. Евхерий Лионски, 
св. Викентий Лерински, св. Иларий и Цезарий Арлски и св. 
Паткрик Ирландски. Манастирът приема през 660 г. молит-
веното правило за духовен живот на св. Бенедикт Нурсий-
ски. През 732 г. монасите били избити при завладяването 
на острова от сарацините и духовният живот в манастира 
запада. В края на X в. манастирът е възстановен и духовният 
живот в него възобновен. От XV в. започва упадък в обител-
та и през 1786 г. преустановява дейността си. През 1791 г. 
сградите са продадени[18].
 
Но да се върнем отново в IV век. За живота на манастира 
може да бъде открита информация в житието на св. Хонорат, 
както и в едно творение на св. Евхерий Лионски. Според 
тези източници повечето монаси са живели общежитийно, 
докато по-опитните са се подвизавали в отшелничество или 
в отделни килии около манастира. Примерът на монашески 
живот в Лерин се разпространява из цяла Югоизточна Га-
лия. Пример за такъв живот на светиите Роман и Лупицин. 
Друг важен център на монашеството по онова време е и ма-
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настирът „Св. Маврикий” от Агона. След преместването си 
в Галия св. Йоан Касиан[19] поставя също основите на два 
манастира. Единият е мъжки, а другият женски[20]. Едно от 
основаните монашески братства от св. Йоан – това на епис-
коп Кастор от Апт (Прованс) създава трактата „Instituta”, 
което представлява безценен наръчник и духовно ръковод-
ство с наставления за монашеския живот на Запад.
 
Трябва да се каже тук, че всички тези основани манастири, 
в своята уредба и типик, приличали много на древните па-
лестински и източни обители. Въпреки това в Галия мона-
шеската дисциплина така и не била напълно уредена. Така 
например имало монаси, които смятали, че дадените при 
монашеското пострижение обети не били вечни, а времен-
ни. Монасите могли да преминават от манастир в манастир; 
някои се връщали към светския живот и се женели; давали 
обети за нестяжание, труд и послушание. В галското мона-
шество обет за целомъдрие (по онова време) давали вдовци-
те и девиците, желаещи да посветят себе си на Бога[21]. 
Въпреки това положение на монашеството в историята на 
Галската църква ще видим, че има достойни примери за ис-
тински подвижници и монаси, положили множество труд и 
усилия да се доближат до Бога и да получат обожение и ве-
чен живот.
 
Богословски спорове и борба с ересите
 
Както повечето Поместни църкви и тази в Галия не е ли-
шена от борба с еретически учения и заблуди. През първи-
те векове в своето закрепване Галската църква активно се 
бори против арианската ерес[22]. Епископите в Галия из-
повядвали Никейския символ на вярата. Друга ерес, която 
се разпространява в Галия е ереста на Присцилиан от Ави-
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ла[23]. През 385 г. Присцилиан е обявен за еретик, но не-
гови последователи продължават да проповядват в римски-
те провинции на Испания и Галия до края на VI век. През 
380 г. епископите от Испания и Галия се събират на събор в 
Сарагоса, където приемат осем канона и осъждат като ерес 
прицилианството.
 
Меровингската династия
 
В тази част на нашата история за християнската проповед в 
Галия трябва да кажем, че един от преломните моменти за 
Поместната църква в Галия е настъпването на династията на 
Меровингите. Това е династия от френски крале, които са 
управлявали територия обхващаща днешните земи на Фран-
ция, Нидерландия и Германия в периода V-VIII век[24].
 
Франките в началото на V век, редом с други германски пле-
мена, живеели по бреговете на Рейн. В средата на V век те 
се промъкнали в северна и средна Галия, където удържали 
натиска на римските легиони под началството на Сиагриус 
и на весготите[25]. Според Михаил Поснов през 480 г. под 
началстването на Хлодвиг I франките успели да отблъснат 
римските легиони и затвърдили своята власт в северна и 
средна Галия. Хлодвиг разширил владенията си за сметка 
на алеманите[26] и вестготите[27]. След това той завладя-
ва Тюрингското и Бургундското, а също така и Баварското 
кралство.
 
Настъпването на тази династия крале съвпада хронологич-
но с периода на монашески възход и проповед в Галия от 
страна на Църквата. Този развой на политическата ситуация 
се отразява и на Православната църква там. Сливането на 
келтско-римското население с това на франкските нашест-
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веници се улеснява и от покръстването на самия франкския 
крал Хлодвиг, който се отрича от езичеството и приема пра-
вославието през 498 г. [28]. Той бил кръстен от св. Ремигий 
от Реймс.
 
Според свидетелството на св. Григорий Туронски, за кого-
то ще говорим малко по-долу в текста, крал Хлодвиг бил 
кръстен през 496 г. на празника Рождество Христово. Кръ-
щението на краля обаче не означавало кръщение на целия 
галски народ, но само на част от поданиците. Кръщението 
на краля на франките направило силно впечатление на него-
вите съвременници и изиграло голямо значение за послед-
ващата история на Западна Европа[29]. До наши дни са дос-
тигнали писмата на светия епископ Авит Виенски[30] към 
крал Хлодвиг. В своите писма св. Авит изказва радостта си 
от приетото от Хлодвиг решение да се кръсти и да предпо-
чете православното вероучение пред еретическото (в онова 
време аринството все още се разпространявало из Галия). 
„Божественото Провидение намери в теб повелителя и рев-
нителя на нашия век. Правейки своя избор за себе си, ти ре-
шаваш за всички ни. Твоята вяра е наша победа (vestra fides 
nostra Victoria est)”[31].
 
След приемането на вярата Хлодвиг проявил милосърдие, 
като освободил затворници и пленени. Според достигнали-
те до нас сведения той основал не един манастир, както и 
построил множество православни църкви. Такава например 
е църквата на светите апостоли Петър и Павел в Париж.
 
Хлодвиг I бил женен за бургундската принцеса Клотилда. 
Тук ще направим малко отклонение, за да споменем повече 
за св. Клотилда, която произхождала от германсото племе 
бургунди, което към V век навлязло в територията на Рим-
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ската провинция Галия и се поселило край река Рона [32]. 
Хловдиг изпраща свои посланици до вуйчото на св. Клотил-
да Гундобад, за да поиска нейната ръка. Двамата се женят 
през 493 г.
 
С приемането на Православието Хлодвиг се отличава от дру-
ги германски крале, като тези на готите и вандалите, които 
са привърженици на арианството, осъдено от християнската 
църква като ерес още на Първия Вселенски събор в Никея 
през 325 г. Приемането от Хлодвиг на християнството, изпо-
вядвано от повечето му поданици, заздравява връзките меж-
ду романизираните гали и техните германски завоеватели. 
Според някои учени отказът му от традиционното езичество 
отблъсква много от останалите франкски князе и отслабва 
военните му възможности през следващите няколко години.
 
Въпреки добрите намерения на Хлодвиг не всички негови 
действия и практики са били напълно в духа на християн-
ството. Въпреки това времето на Меровингската династия е 
една от най-плодовитите от към православни светии. Таки-
ва светии има сред царските съветници и двор, членове на 
кралското семейство. Такива са например, както вече спо-
менахме, светите кралици Клотилда, Радегунда и Батилда, 
които развиват и женското монашество в Галия, като осно-
вават манастири, към които се присъединяват и те самите в 
края на своя живот[33].
 
Св. Цезарий от Арл
 
На един от светите епископи в по-късния период от разви-
тието на Галската църква ще обърнем внимание. Това е св. 
Цезарий от Арл, който е роден около 470 г. [34].
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Според достигналите до нас данни за живота на св. Цезарий 
той се родил около 470 г. в района Шалон-сюр-Сон, Фран-
ция. Починал е през 542 г. Той е един от най-важните пред-
стоятели на църквата в Галия и един от известните пропо-
ведници на Словото Божие. В своето служение св. Цезарий 
се противопоставя на полупелагианството.
 
Когато е на 20 години той става монах в манастира на о-в 
Лерин, който, както вече казахме, е един от най-големите 
центрове на християнската проповед по онова време в Га-
лия. Впоследствие е ръкоположен за йеродякон и йеромо-
нах, а след това става игумен на манастир, разположен на 
малък остров до река Рона, край Арл. Впоследствие св. Це-
дарий е избран за архиепископ на Арл[35].
 
Светецът бил голям проповедник и бил надарен с дар сло-
во, някои от неговите проповеди са запазени след неговата 
кончина дори до наши дни. Запазено е и свидетелство на св. 
Цезарий за начина на причастяване по негово време. Според 
свидетелството мъжете трябвало да измият ръцете си преди 
да получат тялото Христово, а жените, да поставят върху 
ръцете си специална кърпа[36].
 
Св. Цезарий организира няколко архиерейски събора т.н. 
Вестготски събори. Първият е проведен в Агд или Агата 
през 506 г. На този събор биват приети 47 канона, свързани с 
църковната дисциплина в Галия. Каноните поясняват повече 
за живота на духовенството и миряните в галия. От този съ-
бор интересен е канон 7, който забранява на духовниците да 
продават или отчуждават събствеността на Църквата [37].
 
След това се провеждат редица събори, като Втория събор в 
Оранж [38] и Втория събор във Везон [39]. Сам крал Хлод-
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виг I оргазинира съборите и въпреки че присъства на всич-
ки, той следи от близо решенията на епископите.
 
През периода V-VI в. епископите започват активна борба с 
безбожието, което се разпространило в тяхната църква. Това 
се дължало от една страна на постоянните смени на владете-
ли, както и противопоставянето с множеството непокръсте-
ни езически или ариански германски племена. Въпреки това 
в този период сме свидетели на светии като св. Ремигий от 
Реймс[40], св. Елегий от Нойон[41], св. Алдуин от Руан[42], 
св. Деодат от Каор[43], св. Леодегар от Отун[44] и св. Гри-
горий от Тур[45].
 
Интересен момент е да се спомене, че до VI в. Църквата в 
Галия се разпространява и укрепва, въпреки че има изпита-
ния. През този период нова вълна на мисионерство идва в 
страната. Този път това се прави от монасите от Ирландия 
и Британия.
 
Св. Герман, епископ Парижки
 
Св. Герман е роден близо до град Отун (Аутун), Галия през 
496 г. Родителите му се казвали Елевтерий и Евсевия. Дока-
то е още малък той се учил при своя братовчед свещеника 
Скапилион. В житието на светеца се разказва, че той бил 
особено усърден по отношение на богослужебния живот и 
редовно посещавал утринните богослужения [46].
 
През 530 г. той бил ръкоположен за свещеник на 34-годишна 
възраст от епископа на Отун Агрипин. След това бил назна-
чен за игумен на манастира „Св. Симфориан“ в същия град. 
Като игумен той се отличавал със строг монашески живот и 
с голяма милосърдна дейност. След това бил определен за 
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епископ на град Париж, като наследил на трона предишния 
епископ Евсевий. Това става около 536 г. Според житието 
на светеца той бил неуморен и смел в своите усилия да пре-
крати междуособните борби и да ограничи порочността на 
френските крале, въпреки че не успява да промени техния 
живот в голяма степен.
 
Св. Герман активно участва в някои от Поместните събори в 
Галия, като например в Третия и Четвъртия събор в Париж, 
състояли се през 557 и 573 г. Участва и във Втория събор в 
Тур през 566 г.
 
Житието разказва още, че св. Радегунд (паметта й се чества 
на 13 август) го моли за защита от жестокия си съпруг крал 
Хлотар I (от рода на Меровингите) [47].
 
Св. Герман не само, че проповядвал на своя народ, но извър-
шил и множество чудеса. С молитва епископът изцелявал 
осакатените, болните и мъчените от нечисти духове. Слава-
та му на чудотворец се разпространила из цялата тамошна 
страна и всеки предмет, който той благославял хората изпра-
щали на болни и страдащи и те се изцелявали. Милостинята 
той никога не забравял и помагал на всички. Ако имал въз-
можност съдействал дори и на затворниците, както и за ос-
вобождаването на робите, незевасимо от тяхната национал-
ност. Той насърчавал почитта към местните светии, а също 
така се стараел за благоукрасяването на богослужението. 

На агиографите св. Герман е известен и като литургист. Той 
написва свое последование на Божествената литургия, из-
вестна още като Галска литургия (за която сме публикува-
ли текст в броя от архим. Авксентий бел. ав.), използвана в 
земите на Галия (днешна Франция) преди въвеждането на 
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римския обряд от времето на Карл Велики и папа Адриан I. 
За първоначалния произход да този тип литургия се смята, че 
е заимствана от Марковата литургия, служена в Алексадрия 
или от литургията на св. Йоан, служена в Британия[48]. В 
допълнение трябва да кажем, че днес този чин на св. Литур-
гия е отслужван в някои православни енории във Франция, 
част от Сръбската православна църква, Руската православ-
на църква зад граница и Румънската православна църква. 

Св. Герман основава манастир в Париж известен днес като 
Saint – Germain – des-Prés. Светецът се преставя пред Бога 
на 28 май 576 г. Погребан е в параклиса „Св. Симфориен“ в 
предверието на църквата „Св. Винсент“. През 754 г. светите 
му мощи са пренесени във вътрешната част на храма. Тогава 
именно става и преименуването на църквата на името на св. 
Герман.
 
Към края на VI в. във франското кралство влизали Галия и 
Германия с изключение на местата, заети от фризи и сакси 
[49]. След кончината на крал Хлодвиг I франското кралство 
било управлявано от неговите наследници, но се разпадна-
ло на 4 части. Най-големият му син Теодерих завладял из-
точната част с резиденция Мец; а в западната част владеели 
другите трима сина: Хлодомир, Хилдеберт и Хлорат, които 
живели в Париж, Орлеан и Суасон. Хлотар обединил отново 
всички кралства през 613 г. [50].
 
Историята на християнската проповед и живота на Галска-
та църква е описан подробно от св. Григорий Туронски [51]
[52]. Освен историята на християнството в Галия, той пише 
и друга книга [53] - „Животът на отците”. Трябва да споме-
нем, че в тази книга той представя, както пише преводачът 
на българското издание Росен Миланов, „картини от друго 
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измерение и е живо свидетелство за различен мироглед, с 
различни стойности и идеали, въплътен от конкретни лич-
ности на конкретно място и в конкретен исторически мо-
мент”[54].
 
Ирландски мисионери
 
През VI век монаси от, развиваща се по онова време, Бри-
танска църква стъпват обратно на континента, за да просве-
тят отделилите се от вярата в Галия. Първите такива миси-
онерски пътувания са документирани през 590 г., като един 
от най-известните мисионери в Британия и Ирландия св. 
Колумбан пътува към сърцето на Галия [55]. Св. Колумбан 
пристига в Галия и заварва ситуация на пълно отчуждение 
от вярата. Той основава манастир, а след това се среща с 
местния владетел Гундобад от Бургундия. Според сведения 
на историците въпреки че бил арианин Гундобад тайно сим-
патизирал и подкрепял православието и се радвал на добри 
отношения с православното духовенство [56]. Животът на 
св. Колумбон му помага много в успеха на неговата мисия. 
Неговия скромен, честен, безукорен живот, както и този на 
неговите монаси послужва като постоянен и жив укор, кой-
то респектира варварите [57].
 
Светецът влиза няколко пъти в остри пререкания с Теодо-
рих II, защото не може да понесе разпуснатия живот, лишен 
от християнски добродетели и престъпления. След дълго 
странстване св. Колумбан и монасите с него се заселват 
край езерото Констанс, в днешна Швейцария. Въпреки че 
законите на тамошната страна били християнски св. Колум-
бан се натъква на езически нрави, обичаи и традиции[58]. 
Там светецът останал три години, а след това се отправил 
към Италия, където бил радушно посрещнат от Теоделин-
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да (починала през 628 г.), ломбардска кралица. Тя открива в 
лицето на св. Колумбан силен съюзник срещу арианството, 
което се разпространявало в онази земя. Там светецът осно-
вал манастири и през 615 г. починал.
 
В основаните от него манастири монасите преписвали кни-
ги и изучавали езици. Благодарение на св. Колумбан мона-
шеството в Галия било възстановено и както пише В.Г. Ва-
сильевский, там се появили тълпи от монаси и монахини.
 
Тук трябва да споменем и за мисионерската мисия на св. 
Григорий, папа Римски в Галската църква. След като станал 
папа той възобновява мисионерската работа на Църквата 
сред нехристиянските народи в Северна Европа. Неговата 
работа е засилена повече в християнизирането на Британия, 
но има и няколко мисионерски групи, които заминават за зе-
мите на днешните Нидерландия и Германия[59]. В едно свое 
писмо, запазено до нас, той забранява на френските крале да 
слагат ръка върху основания от св. Колумбан манастир. Св. 
Григорий се обръща и към кралицата на франките Брунхил-
да. Той я моли да покровителства мисионерите отиващи към 
Британия[60].
 
Карл Велики и Великата схизма
 
До VIII век множеството германски племена чули благата 
вест на Христовото спасение и започнали поетапно да при-
емат християнската вяра. Първи сред приемниците на вяра-
та са кралете. Така се появява и династията на Каролингите 
[61]. Появата в историята на Карл Велики довежда до нов 
етап Галската църква. Кралят се стреми за установи „Нова 
Византия” или „Нова Свещена Римска империя” в Запад-
на Европа. За това той се съюзява и с папата в Рим, за да 
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създаде модел на достойно християнско общество, върху 
което бъдещите поколения биха могли да надграждат, както 
политически, така и религиозно [62]. През 787 г. във Ви-
зантия бил свикан Седмият вселенски събор, който осъдил 
иконоборческата ерес. Решението на борбите с иконоборци-
те били важни, както за Църквата, така и за Византия, която 
била отслабена както в международно, така и във вътрешно 
отношение. На решенията на този събор се възпротивява 
Карл Велики и съставя свое богословско съчинение озагла-
вено „Libri Carolini” [63], като той изказва мнение против 
иконопочитанието. Според съчинението е забранено по-
клонението към иконите, забранено е паленето на свещи 
пред тях, както и това, че Никейският събор несправедливо 
анатемосва и отлъчва всички онези, които не почитат ико-
ните [64]. През 794 г. Карл Велики свикал своя събор във 
Франкфурт, на когото били „отменени” решенията на Ни-
кейския сбор. Кралят не считал Седмия вселенски събор за 
вселенски, но за поместен тъй като на него не присъствали 
духовници от Франция. Амбициите на Карл Велики били 
той да се нареди до византийския император в правото за 
свикването на събори.
 
През 800 г., на Рождественската литургия в Рим, папа Лъв 
III коронясва Карл Велики за император – титла, която не 
се използва на Запад от абдикацията на Ромул Августул 
през 476. Тя гласи: „Carolo Augustо, a Deo coronato, magno 
et pacificо imperаtori viva et Victoria!”. Макар че титлата 
подчертава независимостта на Запада от Константинопол, 
Карл Велики започва да я използва доста по-късно, стра-
хувайки се, че тя ще го постави в зависимост от папата. 
Според някои от историците именно тези стъпки за обеди-
нение между кралската власт и папството, както и за създа-
ването на втора своего рода византийска империя и някои 
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богословски различия довеждат до окончателната Схизмата 
от 1054 г. между Източната и Западната църква.

Заключение
 
Макар и во кратце да се запознахме с историята на хрис-
тиянската проповед в Галия, трябва да имаме предвид, че 
Галската църква е една от древните поместните православ-
ни църкви в Западна Европа. Подобно на църквата в Бри-
тания и тази в Галия бива отделена от Православието по 
много и най-различни причини. Все пак трябва да кажем, 
че в днешно време, организираните множество православни 
общности, епархии и диоцези във Франция, Нидерландия 
и Германия позволяват православното почитание към све-
тиите, отслужването на древния чин на Галската литургия, 
както и възраждането на древната православна църква в Га-
лия. Дали ще станем свидетели на пълното възраждане на 
Православието по онези земи предстои да видим, но със си-
гурност вярата все още е жива в свободолюбива Франция.
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– актуално и достъпно към 21.03.22 г.
[12] Нарбон е първата римска колония извън Италия. Осно-
вана е през 118 г. пр. Хр. в тогавашна Галия като Колония 
Нарбо Марциус (Colonia Narbo Martius). Днес град Нарбон 
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се намира на корабоплавателния канал Canal de la Robine и 
има връзка с канала Canal du Midi и близкото Средиземно 
море. Градът има около 51 300 жители (2007 г.).
[13] Васильевский. В.Г. „Лекции по истории средних веков”. 
Т. II – История франкского государства, стр. 286.
[14] Бояджиев, Румен. Ранно Западноевропейско мона-
шество. С. 1996 г. стр. 67
[15] Св. Мартин Милостиви от Тур – историята на един 
от най-известните западни светии - https://dobrotoliubie.
com/2020/11/18/%D1/- актуално и достъпно към 21.03.22 г.
[16] Основан през 360 г.
[17] Основан от св. Мартин вече като епископ на Тур. В този 
манастир броят на монасите достигнал 80.
[18] Abbey of Lérins, monastery, France - https://www.
britannica.com/topic/Abbey-of-Lerins - актуално и достъпно 
към 21.03.22 г
[19] Това се случва около 410 г.
[20] Бояджиев, Румен. Ранно Западноевропейско… стр. 69.
[21] Васильевский. В.Г. „Лекции по истории средних веков”. 
Т. II – История франкского государства, стр. 287.
[22] На Първия вселенски събор (325) арианството е обяве-
но за ерес.
[23] Римски богослов, важна фигура в развитието на ранно-
то християнство на Пиренейския полуостров.
[24] Фишер, Кристиян (1911). "Merovingians". In Chisholm, 
Hugh (ed.). Encyclopædia Britannica. Vol. 18  (11th ed.). 
Cambridge University Press. pp. 172–172.
[25] Поснов, Михаил. „История на Християнската църква”, 
т. II, стр.24.
[26] Алеманите са западногермански племена, които са спо-
менати за първи път от древноримския историк Дион Ка-
сий през 213 година след Хр. За техен произход се приема 
тезата, че представляват обединение на различни рейногер-
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мански и свебски племенни групи в района на реките Рейн, 
Майн и Лех. По-късно, като съюзници на Атила, те взимат 
участие в неговите походи и в Битката на Каталаунските по-
лета през 451 година.
[27] Пак там.
[28] Jones, Monk Nicodemus - THE CHURCH OF THE 
GAULS. PART 2 - https://pravoslavie.ru/7365.html – актуално 
и достъпно към 21.03.22 г.
[29] Васильевский. В.Г. „Лекции по истории средних веков”. 
Т. II – История франкского государства, стр. 243.
[30] Св. Авит е бил епископ на Виена. Славата му се дъл-
жи отчасти на поезията му, но и на ролята, която играе като 
секретар на бургундските крале. Паметта му се чества на 5 
февруари.
[31] Пак там… стр. 244. Преводът е на автора на статията.
[32] Гърбов. Павел. „Жития на светите Вероника, Геновева, 
Клотилда и Радегунда” СИ. С. 2012 г. стр. 94.
[33] Пак там.
[34] Паметта му се чества на 27 август.
[35] Saint Caesarius of Arles - https://www.britannica.com/
biography/Saint-Caesarius-of-Arles - актуално и достъпно 
към 21.03.22 г.
[36] Проповедь в древней Церкви. Проповедь за богослуже-
нием IV-V вв. - https://azbyka.ru/propoved - актуално и дос-
тъпно към 21.03.22 г.
[37] Халфонд, Григори I. (2010). Archaeology of Frankish 
Church Councils, AD 511–768. Boston-Leiden: Brill. pp. 185–
188.
[38] Проведен през 529 г.
[39] Проведен същата година.
[40] Св. Ремигий от Реймс бил епископ на Реймс и „апос-
тол на франките“. На 25 декември 496 г. той кръщава Хлод-
виг I, крал на франките. Това кръщение, довело до около 
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3000 допълнителни новопокръстени, е важно събитие 
в християнизацията на франките. Паметта му се чества 
на 13 януари, а пренасяне на мощите му на 1 октомври. 
[41] Св. Елегий живял в периода 11 юни 588 – 1 декември 
660 г. бил главен съветник на Дагоберт I, меровингския крал 
на Франция. Паметта му се чества на 1 декември.
[42] Св. Алдуин е роден през 605 г. в Санси, Соасон, Фран-
ция. Почива на 24 август 684 г. в Клиши, Франция. Погребан 
в катедралата Сен Уен , Руан. Паметта му се чества на 24 
август.
[43] Св. Деодат основава манастир близо до Страсбург, 
Франция и служи като негов първи игумен. Почива през 679 
г. Неговият празник е на 19 юни.
[44] Св. Леодегар от Отун е роден през 616 г. в Бургундия, 
Франция. Празникът му се чества на 2 октомври.
[45] Св. Григорий е гало-римски историк и епископ на Тур, 
което го прави водещ предстоятел на църквата в Галия. Той 
е основният съвременен източник за историята на Меро-
вингите. Най-забележителното му произведение е неговото 
Decem Libri Historiarum (Десет книги по история), по-из-
вестно като Historia Francorum (История на франките), за-
главие, което по-късно хронистите му дават, но той е извес-
тен и със своите разкази за чудесата на светците, особено с 
четири книги за чудесата на св. Мартин от Тур.
[46] Saint Germanus, Bishop of Paris - https://www.oca.org/
saints/lives/2021/05/28/101558-saint-germanus-bishop-of-paris 
- актуално и достъпно към 21.03.22 г.
[47] Saint Germanus of Paris - https://www.britannica.com/
biography/Saint-Germanus-of-Paris - актуално и достъпно 
към 21.03.22 г.
[48] Germanus of Paris - https://orthodoxwiki.org/Germanus_
of_Paris - актуално и достъпно към 21.03.22 г.
[49] Поснов, Михаил. „История на Християнската църква”, 
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т. II, стр.24.
[50] Пак там.
[51] Миланов, Росен. „Животът на отците”. С 2017.
[52] Св. Григорий Туронски – със светското име Георги Фло-
ренций – е роден на 30 ноември 538 (или 539) г. в град Ар-
верн (дн. Клермон-Феран – Франция). Той произхождал от 
знатно семейство, прославено и с имената на много епис-
копи. След като още млад преживял една тежка болест, св. 
Григорий дал обет за служение на Църквата. През 573 (или 
574) г. той бил поставен за епископ на град Турон (дн. Тур – 
Франция), какъвто останал до отминаването си на небесата 
през 593 или 594 г.
[53] Преведена е на български и все още е налична в кни-
жарниците.
[54] Пак там.
[55] Jones, Monk Nicodemus - THE CHURCH OF THE 
GAULS. PART 2 - https://pravoslavie.ru/7365.html – актуално 
и достъпно към 21.03.22 г.
[56] Gundobad king of Burgundy - https://www.britannica.com/
biography/Gundobad - актуално и достъпно към 21.03.22 г.
[57] Васильевский. В.Г. „Лекции по истории средних веков”. 
Т. II – История франкского государства, стр. 290.
[58] Пак там.
[59] Squatriti, Paolo (2002). Water and Society in Early Medieval 
Italy, AD 400-1000. Cambridge University Press. ISBN 978-0-
521-52206-9 - https://books.google.bg/books?id=KKrhJ9BbMk
kC&pg=PA54&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false - актуално 
и достъпно към 23.03.22 г.
[60] Пак там; Васильевский. В.Г. „Лекции по…” стр. 304.
[61] Управлявали в периода 750–887 Г.
[62] Carolingian dynasty, European dynasty - https://www.
britannica.com/topic/Carolingian-dynasty - актуално и достъп-
но към 21.03.22 г.
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[63] Васильевский. В.Г. „Лекции по истории средних веков”. 
Т. II – История франкского государства, стр. 355.
[64] Пак там.
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Леринските острови - “Вход” 
към Прованс за Източната 

християнска традиция през 
петото столетие

 Представители и последователи

Проф. д-р Румен Бояджиев

Ранната латинска монашеска традиция в пределите на по-
степенно отиващата си Западна римска империя е страдала 
системно от дефицит на разнородни християнски практи-
ки с източен генезис. Докато на Изток цветната „палитра“ 
се подхранва от вътрешните територии на коптски Египет 
или Сирия и Междуречието, то в Западното Средиземномо-
рие един от малкото „входове“ за нови духовни техники и 
писания са места като Леринските острови (и не само).[1] 
Симптоматичен е фактът, че примерно от недалечните земи 
на Западна Африка не се е усещал свеж индивидуалистичен 
полъх по посока на галското крайбрежие или Южна Иберия. 
Изключително ерудираната и стегната църковна организа-
ция в Африка, дело на св. Киприан и наследници, на св. Ав-
густин Блажени, по онова време се подчинява на собствени 
правила.[2] Макар сахарската пустиня да не била простран-
на в дълбочина на Юг, то и там не се формирала монашеска 
традиция, подобна примерно на емблематични топоси като 
Нитрия, Келия и Скетис в Египет. След 429 г. през Гибрал-
тар там стъпват и вандалите ариани. Коренно различна била 
обаче островната картина в топлите води пред провансалки-
те брегове.
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Леринските острови. Много вероятно е липсата на значими 
островни групи в непосредствена близост пред бреговете 
на Прованс да е предопределила забележителната съдба на 
малките късчета суша там, оставили дълбока диря в истори-
ята на християнството.[3]

Някъде по средата между Кан и Антиб (на около 5 км от 
брега) се намират два скалисти острова. По-големият е Св. 
Маргарита (Sainte Marguerite), наричан в миналото Leró, и 
по-малкият - Св. Онора (Saint Honorat, с диаметър само ок. 
3 км.), споменаван като Lerina, на който е било издигнато и 
абатството Lerinum. От тъмнината на времето изплуват раз-
лични сведения относно това, кога е бил положен основният 
камък на обителта. Според едни изследователи това е 400-та 
г., според други - 410 г. (по-често) или пък 412 г.[4]

Достигналото до наше време абатство на цистерцианците 
St.-Honorat de Lérins е преживяло немалко превратности. На 
практика разцветът на манастира Леринум, наричан от из-
следователите „разсадник” (Pflanzschule) на ранните галски 
епископи, е продължил само около век. Около 732 г. мона-
шеският живот тук замира, когато сарацините дебаркират 
на острова и много монаси са избити или прогонени. „Сър-
цевината“ на голямото абатство, от което е оцеляла до днес 
аркадата на киострото, датира от VIII в. Манастирът при-
ема най-известното западно монашеско правило „Regula s. 
Benedicti“ в началото на X в. През късния X в. абатството 
е обновено вече под мощното крило на вездесъщата кон-
грегация на Клюни.[5] През 1073 г. (по времето на абата 
Адалберт II) монашеската общност е укрепена (изгражда-
нето на ново отбранително съоръжение - донжон до стара-
та обител продължава до 1181 г.). Манастирът е разграбван 
неколкократно (особено през XII в.), а към XV в. наред с 
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набезите настъпва и упадъкът.[6] Към 1787 г. комплексът е 
занемарен. По време на Великата френска революция (във 
връзка със секуларизацията) обитeлта била вече закрита, а 
през 1791 г. сградите дори били разпродадени. През 1859 г. 
монсеньор Жордани, епископ на Фрежюс, откупува остров 
Св. Онора, предоставяйки го на цистерцианската конгрега-
ция (Ordo Cisterciensis) от Сенанк, която се установява трай-
но там едно десетилетие по-късно, а през 1871 г. превръща 
святото място вече и в свое седалище. „Седемте капели” са 
символ на острова Св. Онора; без съмнение те са първите 
лерински „протоманастири”. Две от тях са съхранени и до 
днес (Ste-Trinité и St-Sauveur).[7]

В легендарния Леринум имало централен ценобий, оглавя-
ван от абат, както и съзвездие от сателитни отшелнически 
обиталища - цели (cellae).[8] С основаването на Лерин (а и 
на манастирите в Massalia/ Марсилия), ранната монашеска 
култура здраво се вкоренила по тези места и продължила 
развитието си през V в. в Галия в северна посока по доли-
ните на големите реки. Леринската обител, като синтез на 
привнесено еремитско и възникващо локално ценобитно на-
чало, привлича с магнетизма си монаси и бъдещи епископи 
от доста далечни за времето си северни земи. Ролята ѝ била 
не само да се ограничава във формирането и израстването 
на аскети. Широкото навлизане на монаси (бивши „стажу-
вали” еремити) в прослойката на епископата впоследствие 
загатвало за настъпващата асимилация на монашеския ор-
ганизъм в църковните структури на латинския Запад. Все 
пак в началото на петото столетие монашеското движение 
по тези ширини, за разлика от институционализираните раз-
нообразни монашески техники в Източното Средиземномо-
рие, било възприемано по-скоро като екстремен феномен в 
иначе една рационална среда. Без да се пренебрегва ролята 
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на епископата, точно в островна среда на Леринум се проя-
вила отново природата на един вид „трети път” за следване 
в духовно отношение.[9]

Въпреки недобре прикритото по тези ширини недоверие 
към феномена на „изкуствената пустиня”, на островите 
прииждали поклонниците и следовниците на монашеския 
идеал, като броят им постоянно нараствал. По време на пър-
воначалния разцвет (особено ок. 425 - 430 г.) с наплива на 
нови монаси е основано монашеско поселище и на по-голе-
мия остров Лерó. Така например към края на VI и началото 
на VII в. към специфичния манастирски “град” Леринум, 
заедно с еремитските колонии, се числели към 3700 монаси/ 
отшелници. Процесът, разбира се, не бил възходящ, както 
вече бе споменато.[10] Интригуваща е и тезата, че самият 
покръстител на Ирландия - св. Патрик († ок. 462 г.) е преми-
нал през скалистите средиземноморски острови. Същото се 
отнася и за св. Августин от Кентърбъри († 604/9 ?г.) - през 
периода, преди да поднесе плодовете на римската църква на 
англо-саксонците.[11]
      
Лерински деятели и ученици на обителта

Много може да се пише са монасите, бъдещите епископи 
и книжовници, които са следвали аскетичните норми с из-
точен генезис, обитавали са манастира в Лерин (плюс ко-
лонията на съседния остров), учили са се и са работили в 
скриптория му. Видни представители на леринската духов-
на общност поемат трудния път за разпространение на мо-
нашеското християнско учение и разнасяне на писмовни об-
разци към манастирски центрове и епископски катедри по р. 
Рона и Сона, северно по р. Лоара и дори по горното течение 
на р. Сена.
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Св. Хонорат (Хонорат от Арл), на когото днес е наречен ед-
ноименният лерински остров (св. Онора), е роден около 350 
г. на север, вероятно в Augusta Treverorum (Трир).[12] Стъ-
пил обратно на галска земя след поклонение на Изток, той 
се заселва в малка планинска пещера в Естерел (Estérel), в 
Долен Прованс. Не след дълго Хонорат е ръкоположен за 
свещеник от епископа на Фрежюс. Така ок. 410 г. (или 412 
г.) клирикът попада в еремитската колония на леринските 
острови и основава на по-малкия от тях своето знаменито 
congregatio monachorum.[13] Съдбата не е била благосклон-
на да съхрани негови писания, за разлика от учениците му.
 
След убийството на епископа на Arelate (Арл) Патрокъл през 
426 г. Хонорат бил издигнат против волята на своята мона-
шеска общност за епископ на Арл. След близо двугодишна 
църковна служба, вече като Хонорат Арлски, на смъртното 
си ложе, той определя за свой наследник на катедрата род-
ственика си Иларий от Арл. Годината на смъртта на основа-
теля на леринската обител се колебае между 429/30 г., като 
е погребан в St-Genès (дн. St-Honorat). Чак към 1381 г. е из-
вършен реликвен пренос на мощите му обратно на слънче-
вия монашески остров.[14]
 
Следвайки хронологията на развитието на леринската оби-
тел, на това място е нужно да се спомене накратко името на 
една личност, обвита в загадки - тази на Капразий († ок. 430 
г.). Явно е бил местен - родом от Галия, по-късно оттеглил 
се като отшелник на тук разглежданите острови. Капразий 
навярно е един от представителите на еремитската колония, 
предшествала появата на ценобия; това най-вероятно отново 
трябва да са били християни с източен аскетичен „принос”.
[15] В обращение е и предположението, че след отпътува-
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нето на Хонорат към епископската катедра в Арл, Капразий 
го е наследил като абат на Леринум.[16] Следователно става 
дума за периода между 426 и докъм 430 г. Дали св. Капразий 
е бил за кратко абат на островната обител през далечния V 
в. не е толкова важно. По-забележителен е фактът за сим-
биозата между източносредиземноморската аскеза и ранния 
латински ценобитизъм в Галия.
 
Друга ярка личност, поела пътя на християнското послуша-
ние от самия Хонорат, е Максим. Той бил формално и втори-
ят абат на островния ценобий (според повечето изследова-
тели). Роден е в края на IV в. около Динь (Digne) в Прованс. 
Още на 12- годишна възраст се заселва зад манастирските 
стени на Леринум. След усърдна служба в редовете на ма-
настирското братство, ок. 426 г. той е издигнат за наслед-
ник на отеца - абат Хонорат. Оглавяването на манастирската 
обител от Максим е бил формален повод за компилирането 
на една нова редакция на „Правилото на четиримата отци” 
под формата на условно наименованото „Второ правило на 
отците”. Този документ, получил широко приложение, под-
чертано постановявал подчинение на новия абат, ръкополо-
жен от епископа, като касаел и отношенията в братството. В 
текстовете на т.нар. „Второ правило” става дума и за „вене-
ца” от еремитски цели, накацали около островната обител 
- същите монашески обиталища като тези, обградили про-
томанастирите на Йоан Касиан (ок. 435 г.) в и около старата 
Марсилия (и на малката островна група Îles d’Hyères, все в 
контакт и с Леринум).
 
Максим се радва на заслужена почит сред съвременниците 
си, ползвайки се с име на чудотворец, което закономерно 
довежда до по-късното му канонизиране. Абатът е издигнат 
в епископски сан в Риез (Riez, Regium) в Северен Прованс 
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през 433 г., като без прекъсване прокарва леринските мо-
нашески идеали.[17] Максим от Риез умира преди 462 г. в 
епископията си.[18]
 
Приетият от историците за трети пореден абат на Леринум е 
Фауст, който е роден ок. 410 г. в далечна Британия.[19] След 
замонашване в братството той, макар и определено млад, 
поема от Максим пастирската грижа за ръководството на це-
нобия (от 433/44 г.). Фауст оглавява леринската монашеска 
обител точно четвърт век - време на разцвет на манастира. 
По време на управлението му се заражда конфликт между 
него и епископа на Фрежюс.[20] Към 458 г. Фауст заминава 
за Риез, където е ръкоположен за епископ. Между 477 и 484 
г. той е изпратен на заточение от новия господар на района 
- вестготският крал Еурих (466 – 484 г.), син на Теодорих I. 
Така епископът става жертва на готската експанзия в Галия 
- времена на изпитание и за представителите на леринската 
група от абати - епископи. Фауст напуска този свят около 
490/495 г.[21]
 
Луп от Троà (Lupus) е ярък пример за явлението, как в ран-
ния период на тукашното християнство родствените връзки 
(подобно на римските патрициански фамилии) са предопре-
деляли механизма за проспериране определена църковна 
общност; причисляван е към фамилията на Хонорат от Тул 
(Toul) - брат е на споменатия по-долу Винцентий от Лерин. 
След като получил блестящо класическо образование, Луп 
сключил брак с Пимениола (сестра на Иларий от Арл), а към 
425 г. постъпва в манастира в Лерин.[22] Разнася идеите на 
островното християнство чак до Британия, придружавайки 
Герман от Оксер при оборването на пелагианизма (428/9 г.). 
През 451 г. епископ Луп възпира армията на страшния Ати-
ла пред стените на Троа, спасявайки по този начин града от 
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опустошаване, но впоследствие придружавайки нашестве-
ниците като заложник чак до Рейн.[23] Цялата деятелност 
на епископата му е белязана от активна догматична дейност, 
нещо обичайно за повечето лерински възпитаници. И след 
смъртта му през 478 г. и полагането му в саркофага в издиг-
натата от него базилика мястото продължава да се смята за 
извор на чудеса.[24]
 
Друг клирик и църковен писател, свързан и „семейно” с ма-
настира Леринум, е Салвиан от Марсилия. Роден е в извест-
ните средища на галското християнство Кьолн или Трир. 
Към 25-тата си година (424/5 г.), скоро след като посветил в 
християнството съпругата си (и раждането на дъщеря им) с 
нейно съгласие той поема към ценобиума. Юридически об-
разован и с реторска дарба, Салвиан посвещавал в тайните 
на науките и синовете на приятелите си - Евхерий от Лион, 
Веран от Ванс (Vence) и др. Около 439 г. Салвиан е издиг-
нат за презвитер на Марсилия. Като следствие на предизви-
каната от германската инвазия криза на западната част на 
Империята, духовникът отправя строги критики към наблю-
даващото се порочно оттегляне на християните от религиоз-
ните и социалните им ангажименти. Във всеобщата разруха 
и нещастия Салвиан вижда намесата на заслуженото Божие 
наказание. В текстовете му нескрито се прокрадва мисъл-
та за загуба на илюзорната надежда за градивно renovatio 
imperii. Подобни мъчителни размисли се срещат в писани-
ята и на други галски, респективно лерински, клирици. В 
този контекст новаторско и често неразбрано се явява апо-
логетичното усърдие на Салвиан († ок. 470 г.) за донякъде 
оправдаване на историческата мисия на свиканите от Божи-
ето провидение варвари (готи и вандали християни), които 
се лутат като еретици „на добрата вяра” и според него, дори 
бидейки езичници, са носители на по-чисти нрави от рим-
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ляните - християни.[25] Сходно на Салвиан „Марсилски”, 
и съмишленикът му Евхерий от Лион е свързан „семейно” 
и много тясно с леринската обител. Родом от Lugdunum/ 
Colonia Lugdunum (ок. 380 г.) някъде вече към 420 г. заедно 
с жена си Гала и синовете им[26] постъпват в наскоро ос-
нования от Хонорат ценобий. За да „вкуси” истински от из-
куствената пустиня на ермитското битие, след време Евхе-
рий се оттегля на самотния голям съседен на Лерин остров 
Лерó. Макар и в уединение, духовникът пише усилено[27], 
остава в постоянен контакт с ред представители на тогаваш-
ния галски духовен елит: първооснователя Хонорат, Йоан 
Касиан, Иларий от Арл, Винцентий от Лерин, Салвиан, а 
не на последно място и Павлин от Нола († 431 г.) - монах и 
епископ, виден представител на първата монашеска вълна в 
латинския Запад (примерно в Burdigala/ Бордо).[28]
 
Около 434 г. леринският възпитаник Евхерий е издигнат за 
епископ на Лион, като се включва в движението за постига-
не на широка самостоятелност на доминираната от аристо-
крацията галска църква. Евхерий от Лион умира в своята 
катедра някъде към 451/452 г., като култът към светеца през 
VI в. пуска корени в града, разположен на мястото при вли-
ването на Сона и Рона, а оттам се разпространява и в цяла 
югоизточна Галия, наред с преписването на книжовното му 
наследство.[29]
 
През столетията през островното абатство преминават ду-
ховници, изкачили както йерархичната стълбица от еремит 
и монах чак до епископска или архиепископска катедра, 
така и редови монаси - книжовници, които съчиняват апо-
логетични трудове из манастирските скриптории. Подобна 
съдба споделя и Винцентий от Лерин, който е монах и през-
витер в монашеската обител до смъртта си към 450 г. Зад 
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манастирските зидове той се включва активно, осланяйки 
се на класическото си образование, в бурните теологични 
спорове на своето време.[30] Най-разпространеното догма-
тично съчинение на леринската школа („Commonitorium”) е 
широко признато едва през XVI в.[31]
 
Не много обширният преглед на личностите и съдбите на 
основателите и деятелите на леринската духовна общност 
от V в. може да бъде завършен с включването на две ярки 
фигури от онова време. От една страна те са свързани с про-
чутия ценобий, а от друга са били епископи на влиятелния 
Арл на р. Рона: Иларий Арлски от първата половина V в. 
и  доживелия годините на VI-то столетие Цезарий Арлски.
 
Иларий от Арл е роден през 401 г. в знатно галско семейство, 
откъдето е взет от родственика си Хонорат и отведен в осно-
вания от него манастир Леринум. Вече като монах Иларий 
установява тесни контакти с изявени застъпници на аскети-
ческото движение в Галия. Докато Максим е втори абат на 
леринското абатство след Хонорат, то Иларий Арлски поема 
епископския жезъл от умиращия Хонорат, като вече е епис-
коп на Арл някъде към 429/30 г. Овластен с прерогативите 
на своята катедра, за около десетилетие Иларий управлява 
енергично, като се позовава на привилегиите на арлската 
църква, отредени ѝ от родения грък папа Зосим (417-418 
г.), но отнети ѝ отново при следващите папи. Духовникът 
развива дейност преди всичко като учител, проповедник и 
църковен автор.[32]
 
Последният разгледан тук изявен последовател на лерин-
ските монашески идеали, живял вече на границата на V и VI 
в., е Цезарий от Арл. Роден е между 469/471 г. в бургундско-
то селище Chalon-sur-Saône по поречието на Сона, а на 21-та 
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си годишнина постъпва като монах в Леринум по времето на 
абата Поркарий.[33] Подобно на Иларий, и Цезарий следва 
ревностно строгите еремитски предписания - факт, който не 
след дълго му спечелва недоброжелатели. Здравословните 
му проблеми подтикват абата Поркарий да го отдалечи от 
Лерин и да го изпрати в Арл, където да се обучава в тънкос-
тите на реториката. През 499 г. Цезарий оглавява едно абат-
ство в предградията на Арл, където е призован да съдейст-
ва за възстановяване на истинските християнски идеали и 
строги норми на поведение. След тригодишна служба през 
502 г. е ръкоположен за епископ на Арл, където по онова 
време се сблъскват интересите на остготи, вестготи, бургун-
ди, франки, а са налице и силни папски претенции към по-
землените владения на Курията в Южен Прованс.
 
След поредица от преследвания и заточения (505 г.), Цеза-
рий приветства прехода на властта към поддържащите църк-
вата франкски крале през 536 г. Епископ Цезарий се отда-
ва на боголюбива деятелност: основава болница, откупува 
пленници, снабдява паството с провизии и пр. Оставя диря в 
църковната история като проповедник, визионер за времето 
си. Умира на преклонна възраст в града на Рона през 542 г. 
Автентичността на теологичните трактати на Цезарий Арл-
ски не се приема безрезервно.[34]
 
Все още дискусионен и труден за еднозначен отговор е въ-
просът какво монашеско правило е било следвано на Лери-
ните по времето на прехода от Късна Античност към Ран-
но Средновековие. В предбенедиктинско време манастирът 
Леринум, въпреки водещата си роля, а може би и заради 
това (както вече стана дума) не правел съществено изклю-
чение сред други галски християнски центрове. Има данни 
за следване на различни „регули“: с известна сигурност би 
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могло да се твърди, че правилото на Макарий било доне-
сено и следвано на монашеските острови.[35] В научните 
среди се радва на радушен прием и тезата, че анонимната 
„Regula Magistri” („Правило на Учителя“), съставена в Про-
ванс, (евентуално в Лерин), е намерила достоен манастир-
ски приют в Южна Галия. Други пък слагат акцент върху 
т.нар. „Правило на четиримата отци” в различните му редак-
ции. Може да се обобщи, че през V в. в Леринум, а и около 
него, се наблюдава обща тенденция за съблюдаване на син-
кретична „листа“ от монашески типици - или по-скоро една 
многолика Regula mixta, включвайки както източни, така и 
местни текстове.
 
В края на краткото представяне на ред от достойни пред-
ставители на духовността от V в., независимо дали са били 
по върховете на църковната галска йерархия, трудили са се 
в скрипториите, или пък са били просто „редови” монаси 
и аскети - общовалидното за всички тях е едно начало. Во-
деща е именно принадлежността им към ценобия Леринум 
с проповядваните там ранни християнски идеали с източен 
корен. От островния манастир през десетилетията те се 
пръскат за църковна и мисионерска дейност на север из кон-
тинента.
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ското монашество и Лерин, вж. с. 42 и сл.)
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State, с. 303 и сл.)
HEINZELMANN, M. Gallische Prosopographie (260 - 527). – 
In: Francia, Bd. 10 (1982). München, 1983, с. 531-718
HEINZELMANN, M. Bischofsherrschaft in Gallien. 
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trad, et notes par Marie-Denise Valentin) – In: Sources 
Chrétiennes № 235 /Série des Textes Monastiques d’Occident, 
№ XLVI/. Paris, 1977
HONORAT de Marseille, La Vie de’Hilaire d’Arles (Introd., 
trad. et notes par Paul-André Jacob). Paris, 1995
KASPER, C. Theologie und Askese. Die Spiritualität des 
Inselmönchtums von Lérins im 5. Jahrhundert. Münster i. Wald, 
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Housing in Late Antiquity /From Palaces to Shops/ [Late Antique 
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LEYSER, C. Authority and Asceticism from Augustine to 
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N.Y., 2000
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oth., 1980
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NOUAILHAT, R. Saints et Patrons, les premiers moines de 
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del monachesimo gallico [Filologia e critica, 23]. Roma, 1978
PRINZ, Fr. Die bischöfliche Stadtherrschaft im Frankenreich 
vom 5. bis zum 7. Jahrhundert. – In: Historische Zeitschrift, Vol. 
217 (1973), с. 1-35
PRINZ, Fr. Frühes Mönchtum im Frankenreich: Kultur und 
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STROHEKER, K. Fr. Der senatorische Adel im spätantiken 
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Van DAM, R. Saints and their Miracles in Late Antique Gaul. 
Princeton University Press, 1993
VOGÜÉ, A. de. Les débuts de la vie monastique à Lérins: 
remarques sur un ouvrage récent. – In: RHE /Revue d’histoire 
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БЕЛЕЖКИ:
 
[1] The Oxford Dictionary of Late Antiquity (Ed. Nicholson, O., 
etc.), Vol. 2, Oxford, 2018, с. 897 (= ODLA).
[2] Църковният живот в африканските земи с изключително 
претрупаната си неповторима градска култура се насочва в 
други коловози. Вплетени в яростни противоборства - дона-
тисти и „католици“ фрагментират и разрояват епископските 
средища. Там се издигали забележителен брой градски хра-
мове (където 5, 7, 9 корабни структури не били рядкост). 
Нямало място за християнско уединение. По въпроса виж: 
Бояджиев, Р. Изгубената Africa Sacra. Късноантичната хрис-
тиянска Северна Африка IV-VI в. Западните провинции 
Africa Proconsularis, Numidia, Byzacena и Mauretania: ис-
тория, християнски урбанизъм, епископи и „светли жени“. 
Prosopographia feminarum christianarum. /Africa, Saecc. IV-
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VII, Pars II/. София, 2022, с. 115 и сл.
[3] Обширните Сицилия, Корсика или живописните Ли-
парски острови не са близо до континента и са пред бре-
говете на Апенините или пък в западна посока - Балеарите 
(Insula Maior, Insula Minor). Затова и не излишъкът, а лип-
сата на суша недалеч от материка навярно е предпоставка 
за по-сетнешната слава на Лерините, островна група Îles 
d’Hyères, както и остров Галинария (пред Генуа).
[4] Andresen, C. Die Kirchen der alten Christenheit. Stuttgart, 
1971, с. 424. Разминаването идва от факта, че на острова съ-
ществували значителни еремитски поселения по египетски 
образец още преди св. Хонорат († 429/30 г.) да положи осно-
вите на своя „голям ценобий” в северната му част. Ситуаци-
ята донякъде наподобявала и по-късната лавра на св. Сава 
(Мар Саба; † 532 г.) в Палестина и „венеца“ от еремитски 
килии околовръст.
[5] От XI в. насетне се повтаря отново един процес, започ-
нал още с първоначалния разцвет на Лерин: като плодове на 
известната островна монашеска школа, многобройни мона-
шески образувания заедно с основателите си като леринска 
диаспорá се пръскат по цялото средиземноморско крайбре-
жие и на север по протежението на Лоара
[6] XVI-то столетие е белязано с обвързване с реформистка-
та конгрегация на Падуа.
[7] Mönchtum, Orden, Klöster von den Anfängen bis zur 
Gegenwart: ein Lexikon (Hrsg. G. Schwaiger). München, 1994, 
с. 14 и сл; LexMА /Lexikon des Mittelalters/, Bd. V, Lief. 9. 
München/ Zürich, 1991, кол. 1907; The New Encyclopaedia 
Britannica /Micropaedia, Ready Reference/, Vol. 7. Chicago, 
1988, с. 290.
[8] Там по-напредналите в практиките на християнската 
аскеза (но вече преминали през ценобия), били в състояние 
да вкусят от техниките на една илюзорна западна „пусти-
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ня”. Lawrence, C. Medieval Monasticism. Forms of Religious 
Life in Western Europe in the Middle Ages. London/ N.Y., 1984, 
с. 14.
[9] Така уединението сред дивата природа се явило замести-
тел на спокойната урбанизирана среда (примерно римските 
градски манастири с присъщия им recessus in monasterium/ 
оттегляне в манастира) или пък новият стар secessus in 
villam/ оттегляне във вилата, но вече с християнските писа-
ния в ръка.
[10] По време на сарацинския набег от 732 г. и последвалото 
опустошение към 500 монаси, начело с абата Поркарий II, 
са били избити безмилостно.
[11] ODLA, Vol. 2, 2018, c. 897.
[12] Против волята на семейството си младежът се обръща 
към кръщението в християнската вяра и към аскезата. След 
едно пътуване към магическото за поклонника Източно Сре-
диземноморие заедно с брат си Венанций (който умира по 
време на странстването) Хонорат е посветен трайно в прак-
тиките на източната аскеза.
[13] ODLA, Vol. 1, c. 739.
[14] Cooper - Marsdin, A. The History of the Islands of the 
Lerins. Cambridge, 1913, с. 128-136; Cristiani, L. Lérins 
et ses Fondateurs. S. Wandrille, 1946, с. 1-77; Griffe, E. La 
Gaule chrétienne à l’époque romaine, T. II. Paris, 1957, с. 239-
244; Prinz, Fr. Frühes Mönchtum im Frankenreich: Kultur 
und Gesellschaft in Gallien, den Rheinlanden und Bayern am 
Beispiel der monastischen Entwicklung (4. bis 8. Jahrhundert). 
Darmstadt, 1988, c. 47 и сл.; Bonnard, F. S. Honorat de Lérins. 
Tours, 1914; Cavallin, S. Vitae ss. Honorati et Hilarii. Lund, 
1952; Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane, Vol. II. 
Casale Monferrato, 1983, кол. 2480-2481; Décarreaux, J. Die 
Mönche und die abendländische Zivilisation. Wiesbaden, 1964, 
с. 145 и сл.
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[15] В аналите е описано, че при пътуването на Изток по-
клонниците Хонорат и брат му Венанций били придружава-
ни от Капразий. А може и да са били водени от него? След 
смъртта на Венанций в Южните Балкани Хонорат и Капра-
зий се завръщат обратно към Прованс. Може би да са били 
заедно и в пещерите на южния Естерел, преди да се насочат 
към Леринум, където Хонорат основава обителта.
[16] Dix Mille Saints. Dictionnaire hagiographique /rédigé par 
les Bénédictins de Ramsgate (traduit de l’anglais et adapté par 
M. Stroobants). Brepols, 1991, с. 106.
[17] Риез е епископско седалище от V в., като пръв назо-
ван епископ е именно въпросният Максим. През 439 г. ар-
хиепископ Иларий от Арл ръководи провинциален църко-
вен събор в града с участници 13 епископи. В епископската 
листа на Риез има прекъсване между 650 и 879 г. Guyon, J. 
Topographie chrétienne des cités de la Gaule, T. II. Paris, 1986, 
c. 35-44.
[18] Тялото му е положено в издигнатата по негова воля 
епископска базилика “Св. Петър”, носеща по-късно негово-
то име (днес известна като „Notre-Dame-du-Siège”). Cooper 
- Marsdin, A. The History …, c. 228-230; BHL /Bibliotheca 
hagiographica Latina, Antiquae et mediae aetatis, éd. socii 
Bolandiani/, 2 Vol. Brusseles, 1898 - 1901, кол. 5852-57; 
Duchesne, L. Fastes Episcopaux de l’ancienne Gaule /3 Vols./. 
Paris, 1893, Vol. I, c. 283 и сл.; Griffe, E. La Gaule chrétienne 
…, T. II, с. 260-262; Pricoco, S. L’isola dei santi. Il cenobio di 
Lerino e le origine del monachesimo gallico. Roma, 1978, c. 48.
[19] ODLA, Vol. 1, 2018, c. 587-588.
[20] Съборът в Арл от 456 г. завършва с диспут, който поста-
новява, че абатът е задължен да се обръща към своя епископ 
за получаването на всички сакраменти; в останалите дей-
ности обаче властта на абата се разпростирала над всичко, 
касаещо братството.
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[21] През годините клирикът участва и в различни по-
местни събори, като от него са съхранени много писма и 
проповеди, а също и писания като „De Spiritu Sancto” (в 
защита на църковното учение за Троицата), „De Gratia” (ата-
куване на крайното августиново учение за милостта) и др. 
Weigel, G. Faustus of Riez. Philadelphia, 1938; Décarreaux, J. 
Die Mönche und die abendländische …, c. 147 и сл.; Smith, 
T. A. De Gratia: Faustus of Riez’s Treatise on Grace and its 
Place in the History of Theology [Christianity and Judaism 
in Antiquity, 4]. University of Notre Dame Press, 1990. 
[22] ODLA, Vol. 2, 2018, c. 926.
[23] В онези преломни времена изглежда, че Луп премества 
епископската си катедра за около две години на планината 
Ласоа (Mont Lassois, диоцез Лангре); поради липса на ак-
тивно паство, е принуден да се обърне отново към владени-
ята си в Макон (Mâcоn).
[24] Те са описани от друг епископ от VI в. - Григорий от 
Тур (†594). В качеството му на светец на Луп от Троа е от-
редено място във всички значими мартирологии, като в Бри-
тания има и храмове, носещи името му. Farmer, D. H. The 
Oxford Dictionary of Saints. Oxford/ N.Y., 1987, с. 272; Ewig, 
E. Bemerkungen zur Vita des Bischofs Lupus von Troyes.- 
In: Hauck, K.; H. Mordek (Hrsg.). Geschichtsschreibung und 
geistiges Leben im Mittelalter (Festschrift für H. Löwe zum 
65. Geburtstag). Köln/ Wien, 1978, с. 14-26; Heinzelmann, 
M. Gallische Prosopographie [Francia, 10]. Zürich/ München/ 
Wien, 1982, c. 260-527, 641; LexMA, Bd. VI, Lief. 1, 1992, 
кол. 15.
[25] CSEL 8, (F. Pauly), 1883; Courcelle, P. Histoire littéraire 
des grandes invasions germaniques. Paris, 1948, с. 119-127; 
Badewien, J. Geschichtstheologie und Sozialkritik in Werk 
Salvians von Marseille. Göttingen, 1980; Goffart, W. Salvian 
of Marseille, De Gubernatione Dei, 5.38-45 and the „Colonate” 
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Problem. – In: Antiquité Tardive 17 (2009), c. 269-288; Lambert, 
D. Salvian and the Bacaudae. – In: Müller, G.; S. Diefenbach 
(Hrsg.). Gallien in der Spätantike und Frühmittelalter. Berlin, 
2013, c. 255-276; ODLA, Vol. 2, 2018, c. 1326.
[26] Салоний - по-късно изидгнат за епископ на Женева и 
Веран - по-сетнешен епископ на Ванс.
[27] „De Laude Eremi”, „De Contemptu Mundi” и други про-
изведения. ODLA, Vol. 1, c. 558.
[28] За родения в Кампания ок. 355 г. Павлин от Нола, 
при интерес виж. по-подробно: Baudrillart, A. Saint Paulin, 
évêque de Nole. Paris, 1905; Fabre, P. Saint Paulin de Nole et 
l’amitié chrétienne. Paris, 1949; Conybeare, C. Paulinus Noster: 
Self and Symbol in the Letters of Paulinus of Nola. Oxford, 
2000; Mratschek, S. Der Briefwechsel des Paulinus von Nola. 
Kommunikation und soziale Kontakte zwischen christlichen 
Intelektuellen. Göttingen, 2002; Бояджиев, Р. Св. Йероним и 
св. Августин - знакови фигури в късноантичната латинска 
църковна история. Просопографски портрети и писма до /и 
за/ жени. София, 2020, с. 40.
[29] Gouilloud, A. St. Eucher, Lérins et l’église de Lyon au Ve 
siècle. Lyon, 1881; Chadwick, N. K. Poetry and Letters in Early 
Christian Gaul. London, 1955, с. 151-160; Griffe, E. La Gaule 
chrétienne …, T. II, с. 286-288; Duval, P.-M. La Gaule jusqu’au 
milieu du Ve s. [Les sources de l’histoire de France I, 2, 1971], c. 
728-732; Heinzelmann. M. Gallische Prosopographie ..., с. 260-
527, 589 и сл.; Dulaey, M. Eucher exégète: l’interprétation de 
la Bible en Gaule du Sud dans la première moitié du Ve siècle. – 
In: Wermelinger, O., etc. (Hrsg.). Mauritius und die Thebäische 
Legion: Akten des internationalen Kolloquiums, Fribourg, 2003. 
Fribourg/ Zürich, 2005, c. 67-93.
[30] В загубеното през вековете съчинение „Obiectiones” ле-
ринският църковен писател напада яростно догматичните 
си опоненти. В прочутия труд „Commonitorium” Винцентий 
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пък проповядва, по какво вярата на истинската апостолска 
църква се отличава от настъпващите лъжовни ереси. ODLA, 
Vol. 2, 2018, c. 1567.
[31] Madoz, J. El concepto de la tradición en S. Vincentius 
de Lérin. Roma, 1939; Kasper, C. Theologie und Askese. Die 
Spiritualität des Inselmönchtums von Lérins im 5. Jahrhundert. 
Münster i. Wald, 1991, с. 256-271; Casiday, A. M. C. Vincent 
of Lérins’s Commonitorium, Objectiones and Excerpta: 
Responding to Augustine’s Legacy in Fifth-Century Gaul. – In: 
Hwang, A.; B. Matz, etc. (Eds.) Grace for Grace: The Debates 
after Augustine and Pelagius. Washington (DC), 2014, c. 131-
154.
[32] Според неговата Vita, списана вероятно от ученика му 
Хонорат от Марсилия около 475 г., изпод перото на Иларий 
са излезли проповеди за всички празници, писма, стихове, 
диалози, разкази за чудеса и др. Епископът завършва земния 
си път в разцвета на силите си през 449 г. и, подобно на учи-
теля и родственика си Хонорат, е погребан в St-Genès (дн. 
St-Honorat). Cooper - Marsdin, A. The History …, с. 185-191; 
Kolon, B. Die Vita S. Hilarii Arelatensis. Eine agiographische 
Studie. Paderborn, 1925; Griffe, E. La Gaule chrétienne …, T. 
II, с. 244-250; Pricoco, S. Modelli di santità a Lerino. L’ideale 
ascetico nel “Sermo de Vita Honorati” di Ilario di Arles. – In: 
Siculorum Gymnasium 27 (1974), с. 54-88; Gallo, S. Uno 
scritto filo-pelagiano attribuibile a Ilario di Arles. – In: Aevum 
51 (Milano, 1977), с. 333-348; Consolino, F. Ascesi e mondanità 
nella Gallia tardoantica. Napoli, 1979, c. 51-61.
[33] ODLA, Vol. 1, 2018, c. 281; Бояджиев, Р. От залеза на 
Късната Античност към „подстъпите“ на Средновековие-
то. Висши духовници и кореспонденцията им с християнки 
през V - VI в. София, 2020, с. 72.
[34] Hoppmann, F. Die christliche Frömmigkeit bei Caesarius. 
Breslau /Bratislava/, 1942; Berg, K. Caesarius von Arles als 
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liturgiegeschichtliche Quelle. Rom, 1946; Riché, P. Césaire 
d’Arles. Paris, 1958; Altaner, B.; A. Stuiber. Patrologie. Leben, 
Schriften und Lehre der Kirchenväter. Freiburg/ Basel/ Wien, 
1978, c. 475-77; Klingshirn, W. Caesarius of Arles: The Making 
of a Christian Community in Late Antique Gaul [Cambridge 
Studies in Medieval Life and Thought, 22]. N.Y., 1994.
[35] Макарий Александриеца († ок. 394 г.) е наричан още 
Млади или πολιτικός. Произхождал от Александрия, а към 
40-годишнината си се установил недалече от масива Нитрия 
(Jebel Barnog) и бил свещеник на еремитското поселище Ке-
лия. Живял като отшелник в строга аскеза и дълбока молит-
ва, като бил следван от много адепти като духовен отец. Към 
него през 385 г. се присъединил и Евагрий Понтийски († 399 
г.). Дал своето име на тачено от латинското монашество пра-
вило - „Regula Macarii“.

Християнската проповед 
в древна Галия
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Галски литургичен чин 

Архим. Авксентий (Делипапазов)

Западна литургична група

Западната литургична група включва само шест литургични 
типа. Причина за това е силната централизация на Западна-
та църква, обединена около Рим като една от малкото апос-
толски катедри на Запад и столица на империята. Малкият 
брой литургични типове е своеобразно мерило за духовния 
потенциал на Западната църква, чиято богослужебна тради-
ция никога не достигнала блясъка, величието и богатството 
на Източната. 

Обща характерна черта за западните литургични типове са 
изменяемите части на евхаристийните им канони. Измене-
нията в тях са съобразени с различните празници от годиш-
ния празничен цикъл. Молитвите са кратки и съдържателни. 
Песнопенията са заимствани изключително от Свещеното 
Писание. Броят им е силно ограничен. След V век от запад-
ните литургични чинове постепенно изчезнала епислезата. 
Според учението на Западната църква претворяването на 
даровете става по време на установителните слова. Това не-
правилно схващане се появило в Италия около IV, но окон-
чателно се утвърдило след IX век, макар че и след това има-
ло немалко противници. 

Развитието на почни всички западни литургични чинове, за 

Литургика
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разлика от източните, вървяло в посока тяхното опростява-
не. Този процес не следвал свой собствен път, а протичал из-
ключително по инициатива на по-образовани римски епис-
копи като папа Дамас (+384), папа Лъв (+461), папа Геласий 
(+496), папа Григорий Велики (+604) и др. Учението си за 
евхаристията Западната църква формулирала на събора в 
Тридент през периода 1545-1563 г. По-голямата част от не-
говите постановки са валидни и днес. 

Езикът на литургичните чинове, формиращи Западната ли-
тургична група до IV век, бил гръцкият. След 180 г. до края 
на IV век постепенно бил изместен от латинския. Неголям 
брой богослужебни възгласи останали непреведени и до 
днес се произнасят на гръцки език. Някои от западните ли-
тургични чинове са силно повлияни от Александрийската и 
Антиохийската богослужебна традиция. 

След Тридентския събор единственият, използван в Запад-
ната църква литургичен тип, останал Римският. Служение-
то на медиоланския и мозарабския литургичен тип било 
допуснато като изключение един или два пъти в годината 
съответно в Милано и в Толедо. 

Галски (Галикански) литургичен тип

Литургичният чин, използван от V до VIII век на територия-
та на днешна Франция, е известен като Галски или Галикан-
ски. Представлява сбор от голям брой различни литургични 
чинове, използвани в този регион около V век. От всички 
западни литургични чинове е най-близо до антиохийските 
и по-точно до византийските литургични чинове. Вероят-
но става въпрос за древна антиохийска литургия приета 
най-напред в Северна Италия и разпространила се по-късно 

Литургика



64

Светодавец брой 5/2022

във Франция. Съдържанието й включва антифони, „Светий 
Боже…”, пято последователно на латински и гръцки, малък 
и велик вход, епиклеза след установителните слова и др. 
Различава се от тях единствено по някои изменяеми части 
на евхаристийния канон нетипични за източните литургич-
ни чинове. 

В евхаристийния канон на най-ранните редакции на гали-
канската литургия намерило място обширно изложение за 
спасението чрез благодат, вероятно следствие от борбата на 
Западната църква с пелагианството.

Източник: Литургика. Част 3, Пловдив 2010 г. (стр. 158 и 
стр. 162)

Литургика
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Избрах Живота пред смъртта -
Френски журналист приема 

Православието
Александра Карамихалева

Срещнах отец Герасим на бого-
словската конференция в мана-
стира в Бозе - Италия. Когато 
за първи път го видях, си казах: 
„Сигурно идва направо от Све-
та Гора.“ Интересът ми към него 
с всеки изминал ден все повече 

нарастваше. Винаги неотлъчно следван от своя послушник, 
някак затворен, самодостатъчен... встрани от оживените 
разговори, богословските спорове и размяната на любез-
ности. Попитах за него - оказа се французин, приел Пра-
вославието. Кога, как, защо - това бяха въпроси, на които 
никой не можеше да ми отговори и на които упорито търсех 
отговор. Едва последния ден събрах смелост и се прибли-
жих към него. Помолих го за разговор, да ми разкаже за себе 
си и причините за своя избор. За моя радост той се съгласи.

Приел Православието преди двадесет години. В светския 
си живот се казвал Жералд Фрер, бил журналист и пишел 
статии за живота на хора на изкуството. Работел за няколко 
големи американски, японски и италиански вестника. Млад, 
богат, известен, преуспяващ - чувствал се доволен от себе си 
и живота си.

В качеството си на журналист му се наложило да замине за 
Атон. Там, докато кръстосвал пътеките на полуострова, се 

Съвременното 
Православие във Франция
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загубил.

„Но знаете ли, загубвайки се, аз всъщност се намерих, наме-
рих себе си, това което съм и трябва да бъда, намерих пътя, 
който трябва да следвам.“

Докато се лутал, попаднал на костница, където се пазели 
черепите на починали светогорски монаси. За първи път се 
срещнал със смъртта, не като философско понятие или ху-
дожествена абстракция, а като нещо близко, очи в очи сякаш 
веднага ще легне в студената пещера. Докато стоял вцепе-
нен, взирайки се в костите, разбрал какво е единствено ва-
жното в човешкия живот и че през досегашните си 33 годи-
ни не е направил нищо, с което да заслужи и най-скромното 
местенце в рая.

Бил израсъл в почтено католическо семейство, посещавал 
неделните меси и понякога сам си четял Библията. Чувствал 
се благочестив човек, от когото и Бог, и Църквата са довол-
ни. Никой не го бил подготвил за тази среща с Вечността, 
никой не го предупредил, че тази среща е по-важна от всич-
ко, в което суетно пропилявал живота си и всички книги, 
които бил прочел през живота си и които до една премъл-
чавали най-важното... Тези минути или може би часове в 
среща с Вечността сринали из основи „вавилонската кула“ 
на суетния му живот. Тръгнал оттам и вече не бил същият и 
никога нямало да бъде.

По-късно, потънал в размисъл, неусетно се озовал до килия-
та на старец подвижник. Той рисувал икона и тихо си припя-
вал. Тази икона била по-прекрасна от която и да е картина на 
големите майстори, на които се бил любувал Жералд. Мла-
дият журналист знаел много езици, опитвал се да заговори 

Съвременното 
Православие във Франция
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стареца ту на един език, 
ту на друг... но нито един 
от тях не му свършил ра-
бота. Пита го нещо - ста-
рецът пее, пита го друго 
- старецът продължава 
да пее своето „странно“ 
песнопение и сякаш из-
общо не го чува.

„Накрая разбрах колко 
безсмислено е да про-
дължавам да говоря и от-
чаян млъкнах. Заслушах 
се в песнопението и то 
ми каза всичко. Заговори 
направо в сърцето ми на 
език близък и понятен, но 

Съвременното 
Православие във Франция

сякаш отдавна забравен от мене. Това е тайнство. Не може 
да се изкаже с думи: когато Бог се разкрива пред душата ти, 
разкрива Своята милост, Своята любов, Своя промисъл за 
тебе. Аз, който така умело боравех със словото, открих ис-
тината за себе си и живота си именно в мълчанието. Целият 
ми досегашен живот, светът от който идвах ми се разкри 
като илюзия, като самоизмама: изкуствени храни, изкустве-
ни цели, изкуствени отношения... Недоумявах само как не 
съм го забелязвал досега, но повече не можех да живея не-
истинския си живот в изкуствения ни свят.“

Успял да се добере до манастира „Ставроникита“ и по-къс-
но отпътувал от полуострова. Временно.

Върнал се във Франция, за да уреди служебните и имущест-
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вените си дела. Бил твърдо решен да приеме монашество, 
нямал съмнения, нямал колебания. Веднъж стъпил на пътя 
на живота, за него нямало връщане назад. Близките му не 
можели да го разберат. За тях единственото логично обяс-
нение било, че полудява. Да остави престижната си работа, 
служебните пътувания, контактите с известни личности.

„Тези срещи, тези пътувания с нищо не са обогатили живота 
ми. А сега бях намерил истинския живот.“

Използвал времето си във Франция, за да се катехизира. 
Имал да учи толкова много! Посещавал редовно румънската 
църква, четял всичко, което успял да намери за Правосла-
вието. Усилено се подготвял да приеме православната вяра 
- това била най-важната крачка в живота му.

След една година се върнал на Атон в „Ставроникита“. В 
Света Гора не приемат лесно, но вероятно голямата реши-
мост на Жералд убедила настоятеля, сириеца Исаак, да го 
приеме.

Въздържанието, дългите богослужения хранели душата му 
и укрепявали волята му. Но Жералд жадувал за тишина. 
Прекалено много поклонници идвали на Атон и не му дос-
тигало молитвено усамотение.

Две години по-късно по благословение на настоятеля зами-
нал за Юдейската пустиня, в манастира „Свети Сава Осве-
щени“.

В манастира, основан от свети Сава в VI век, се пазят мощи-
те на св. Сава и на св. Йоан Дамаскин - живял в манастира в 
VIII век. Във време на разцвет в него се подвизавали хиляди 

Съвременното 
Православие във Франция



69

Светодавец брой 5/2022
Съвременното 

Православие във Франция

монаси. Днес те са не повече от 50, но уставът на манастира 
е запазил своята строгост. Дълги нощни служби, в понедел-
ник, сряда и петък - пълен пост т.е. не се хранят, вода пият 
само след 17 часа въпреки жегите в пустинята, спят по 4 ч. 
в денонощието.

„Не че сме толкова силни - усмихна се отец Герасим, - но 
там е толкова спокойно, че човек се задоволява и с по-малко 
сън и храна.“

В пустинята намерил така жадуваната тишина, която му 
позволявала да се вслушва в сърцето си и да се вглъбява в 
молитва. В този манастир Жералд намерил и своя духовен 
старец Серафим.

„Тази година той ще навърши 101 години. Шестдесет годи-
ни се е подвизавал като отшелник в пустинята и десет като 
еремит.

Моят старец не е никак словоохотлив. Той живее вярата, а 
не теоретизира. Учи ме не с дълги поучения, а чрез опита.“

За да ми стане по-ясно, що за човек е неговият старец и как 
„преподава“ своята вяра, отец Герасим ми разказа една исто-
рия от самото начало на своето послушничество.

Веднъж старецът му заръчал да подреди трапезата. Поста-
вил на мястото на всеки от братята на манастира чаша с 
вода, парче хляб, полагащите се зеленчуци и по едно локу-
мче за десерт. Но ето, че когато отец Герасим се обърнал, 
локумчето му било изчезнало. Това откритие силно го раз-
тревожило, защото в стаята освен него бил единствено дядо 
Серафим. Очевидно било, че старецът го е взел. През ця-
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лото време, докато се хранели, отец Герасим бил неспоко-
ен. Трескаво мислел за локума, за постъпката на стареца, за 
лошия начин, по който започвали взаимоотношенията им. 
Не можел да намери покой. Едва дочакал времето, когато 
разкрил тревожните си мисли пред своя старец. Говорил, 
говорил, говорил... Старецът мълчал. Питал, умолявал за 
обяснение - старецът мълчал и кротко го гледал.

„Сега вие се смеете и на мен ми е смешно, но опитайте се 
да ме разберете: там в манастира се хранехме по веднъж на 
два дена, а моят старец, на когото бях поверил живота си, 
ми скри десерта. Говорих не по-малко от десет минути и 
повече нямаше какво да кажа. В крайна сметка дори един 
журналист не може да говори цял час за едно парченце ло-
кум“ - усмихна се отец Герасим. Когато млъкнал, старецът 
го попитал: „Е, ще говориш ли още?“ Вече нямал желание 
да говори. Бил готов да слуша. Тогава дядо Серафим му ка-
зал: „Направих го, за да видя дали ще ме осъдиш. Ако го 
беше направил, щях да те отпратя. Ти не си дошъл в пусти-
нята, за да изправяш другите, а себе си.“

„Наистина в раздразнението си можех да го нарека „кра-
дец“, „чревоугодник“, „непочтен човек“... Можех да напиша 
сензационна статия за това как православните монаси кра-
дат десертите на хората и да я продам изгодно на големите 
вестници. Слава Богу, глупостта ми не стигна дотам. Млък-
нах навреме и пак научих нещо ценно: ако видя, че някой 
брат греши, това не е мой проблем. Мой проблем е как ще го 
приема, как ще погледна на постъпката му. Това беше един 
от първите уроци, които научих в пустинята.“

Не само в света, но и във всеки манастир човек се сблъск-
ва с изкушения - хората са различни, всеки със своите си 
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достойнства и слабости. Старецът винаги го увещавал да 
търпи и да прощава, та така и на себе си да принесе полза, 
и на изкушилия го брат. А бесовете са изключително хитри 
същества, които от хилядолетия се упражняват как да откло-
няват хората от пътя на истината. „Не им обръщай внимание 
- съветвал го за тях старецът, - върши си своето послушание 
и те ще отстъпят.“ Кротостта и търпението са силно оръжие 
срещу козните на Лукавия. И той отстъпва, за да се върне 
пак с нови и нови изкушения. Дядо Серафим винаги безпо-
грешно подбирал точната дума и точния лек: кога да утеши, 
кога да нахока, кога да насърчи, кога да бъде нежен със своя 
духовен син, кога - суров.

Отец Герасим още дълго ми говори с много любов за своя 
старец.

За мен си остана загадка: как човек, израсъл в католическо 
семейство и страна, прави този избор - да промени вярата 
си, да приеме православната вяра.

„То не може да се обясни. То е тайнство. Всъщност изборът 
не е между православието и католицизма. Това, което из-
брах е животът пред смъртта. Аз не съм против католици-
зма, не воювам с него.

Католицизмът има своите достойнства и своята роля в све-
та. Той е социален, хуманен, но целта на човека не е да жи-
вее добре на земята, а да достигне до спасение.“

В Православието отец Герасим открил онази истина, сила и 
любов, които търсел и които единствени могат да осмислят 
човешкия живот. Че Сам Бог го привел към Православието, 
се уверил и от това, че при повторното си връщане на Атон 
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така и не успял да открие килията на тайнствения иконопи-
сец, чиято песен до днес звучи в душата му.

„За човек, който си остава светски, е все едно дали ще се 
числи към Католическата или Православната църква, или 
ще се определя като невярващ, но за решилия да живее по 
Бога няма друг път освен светото Православие. Ако не бях 
решил да живея по Бога, щях да си остана в света и вероят-
но щях да си остана католик. Но аз копнея за живо общение 
с Христос и тук, в Православието, се срещам с Него и Той 
ми говори: Литургията, старчеството, иконите, песнопения-
та... в Православието всичко ни приближава към Бога. Това 
е моят път. Иначе не бих могъл да живея. Ще ви дам пример 
с изкуството: ако ти е дадено да говориш - не можеш да не 
говориш, ако ти е дадена дарбата да пееш - не можеш да не 
пееш, ако ти е дадено да рисуваш - не можеш да не го пра-
виш. Да се съпротивляваш цял живот на онова, което Бог е 
пожелал за тебе, значи да пропилееш живота си, да не жи-
вееш. Само следвайки Божията воля, човек е в пълна степен 
жив.“

Повече от десет години отец Герасим останал в Юдейския 
манастир.

Там открил отговорите на всички важни въпроси, които си 
задавал в светския си живот. Мислел си за всички хора във 
Франция, които си задават същите въпроси и които още не 
са открили отговорите (та и как биха могли да ги намерят!); 
че техният живот си остава все така пуст и безплоден, а ду-
шите им вървят към вечна гибел. Сега той бил уверен, че 
католицизмът не е християнство, че не учи хората на вътре-
шен християнски живот, че вътрешно не ги обновява. Бог 
очаква от Своите последователи да Му отдадат сърцето си 
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Съвременното 

Православие във Франция

и целия си живот, а не само ушите си за час - два в неделя. 
С благословението на своя старец отец Герасим започнал да 
пътува до Франция, да се среща с познатите си от артистич-
ните среди. Творческите люде вярват в силата на духовното 
и копнеят да я притежават, затова и с голям интерес посеща-
вали беседите на православния монах французин, организи-
рани със съдействието на Парижката асоциация на худож-
ниците, която наброявала повече от 600 представители на 
различните изкуства.

„Католическите свещеници говорят за Христос като за нещо 
далечно и непостижимо. Аз им говоря как човек лично може 
да се срещне с Христос в сърцето си. И Той да го съпътства 
през целия му живот.“

В 1996 г. новосъздалото се общество закупило малък мана-
стир от ХVI в., разположен в девствените гори на френския 
национален парк. Бившият католически манастир се пре-
върнал в православен скит, в който редовно идват и служат 
ректорът на Парижкия богословски институт „Св. Сергий 
Радонежки“ и други православни свещеници. Там посто-
янно живеят отец Герасим, когато не е в Палестина, и че-
тирима послушници. Игумен е отец Герасим. Живеят по 
правилата на св. Василий Велики, които не са така строги, 
както в манастира „Св. Сава“. В скита редовно отсядат и 
поклонници, които живеят и работят там, но още не са се 
ясно определили.

„Навсякъде по света има хора, които жадуват за истината. 
Във Франция все повече хора откликват на посланието на 
Православието, защото то е близко на човешкото сърце.

Когато моят баща беше на смъртно легло, ми каза: „Ти наме-
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ри най-доброто за себе си. Всичко в живота е вятър, освен 
да се молиш и да обичаш!“ Милостив е Бог, че даде и на моя 
баща по плът в края на живота си да разбере истината.“

Александра Карамихалева

„Църковен вестник“ брой 19 - 2002 година.
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Катедралата 
„Сен-Есташ“ (Église saint-eustache) 2019 г. 

Снимка: Ангел Карадаков
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Мирът, който 
светът не дава

   „Какво става днес?” – недоумяваше отец Климент. 
– „Да не би през нощта, докато съм размислял „през 
нощните стражи”*, изведнъж Царството Божие да е на-
стъпило на земята?”

   Първо, една млада и красива жена го спря на улицата 
и му поиска благословия. Обикновено го спираха, за да 
му искат пари, да му зададат някой провокативен или 
неадекватен въпрос или пък му подвикваха  обидни 
думи, а някои му показваха и среден пръст.   Сблъсква-
ше се често с една непредизвикана агресия. Затова отец 
Климент вървеше по улиците с каменно лице, навел 
глава. Но не винаги успяваше да сведе смирено глава.

  Второ, в претъпкания автобус му отстъпиха място. 
Нещо, което не бе се случвало от години. „Едва ли зара-
ди расото ми, по-скоро заради презрялата ми възраст” 
– помисли си свещеникът и веднага в услужливата му, 
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понякога, памет изплуваха стихове от един голям ан-
глийски поет:  

„Аз остарявам… Мене ми минават дните… 
 Върху тила си ли ще сресвам своя алаброс? 
Ще  чувам песните на морските сирени все със същия 
въпрос. Не мисля, че ще пеят зарад мене”. 

   – Отче, чух сестра Петра и сестра Силвана да говорят 
против Вас – каза възрастната клисарка на свещеника, 
известно време след като той влезе в храма.

  – Нека си говорят. Да са живи и здрави! – отвърна отец 
Климент, но  ветхият човек в него се надигна и изрече с 
устата му:  – Както беше казал някой: „Хич не ми пука 
от нападките на патките!” 

  Клисарката се сепна от последните думи на отеца, но 
си замълча.

   „Какво ли имат против мене? Та те не ме познават” – 
помисли си отец Климент, а после се упрекна: „А аз пък 
колко пъти прибързано съм осъждал хора, които позна-
вам съвсем бегло! Да, пак затворих за себе си вратата на 
Царството Божие! Какво искам: всички да ме славосло-
вят и величаят ли? Нали Господ Иисус е казал: „Горко 
вам, кога всички човеци заговорят добро за вас”**. Да, 
май вече ми минават дните… 
Почнах да забравям какво съм учил и на какво уча дру-
гите”. 
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  По-късно отново го загложди мисълта: какво ли толко-
ва говорят против него? Не помнеше да се е държал не-
учтиво или пренебрежително с двете дами, преминали 
средната възраст, напротив, стараеше се да им обръща 
внимание, да ги изслушва. „Сигурно ги гони климакте-
риумът? В неделя, когато раздавам нафора, ще им кажа, 
че зная, дето са говорили против мен. Да видя как ще 
реагират” – но после се поправи: „Не, не е добра идея. 
Ще ги настроя още повече срещу себе си. Най-добре да 
им поискам прошка. Може пък неволно с нещо да съм 
ги наранил”. И като си помисли това, някакъв мир се 
възцари изведнъж в душата му, мирът, който светът не 
дава***.

Автор: Янчо Михайлов
 *Псалтир 62:7
**Евангелие от Лука 6:26
***Вж. Евангелие от Йоан 14:27
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