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За буквите и свободата
Преди време се случи българският президент 
да държи реч в Европарламента и бе аплодиран 
горещо. Речта беше произнесена на английски 
език. На едни от нас този факт направи силно 
положително впечатление – като свидетелство 
за напредъка на българите в способността им 
да излъчат политик, който знае чужди езици и ги 
говори на международната сцена. Други не бяха 
способни да се отнесат положително към това 
събитие, считайки, че първостепенна задача 
на политик с ранг на държавен глава е тъкмо на 
тази сцена да показва разпознаваеми признаци 
на осъзната идентичност и самоуважение. 

Иван Кулеков беше писал в една смешна история 
на България, че международните преговори ще 
ни съсипят и се надява скоро да ги премахнат, 
защото е много трудно, когато си малък и ком-
плексиран българин, да преговаряш с  хора, кои-
то представляват големи и „истински” държави. 
В много отношения вероятно е прав. Но някъде 
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между големите разделителни в съ-
временната  международна полити-
ка, между гео политическите конспи-
ративни теории и регионалните оп-
орни точки, между манифестациите 
на нашенско национално самочувст-
вие върху кокили и поизлезлите от 
употреба шовинистични лозунги, има 
една истинска достойна духовна ис-
тория на България, която се разказва 
тихо. Дано да не я забравим, защото 
така малко по малко ще забравим да 
обичаме себе си. А не обичаш ли себе 
си, не можеш да обичаш другите. Мо-
жеш да угодничиш, сервилничиш или 
просто да се страхуваш… но това 
винаги е лъжа. И другите я разбират.  
За да видим достойнството у другия, 
трябва да съзнаваме и ценим нашето 
собствено достойнство. Христова-
та заповед гласи „възлюби ближния 
си като себе си“. 

Темата за делото на светите братя 
Кирил и Методий и уникалния принос 
на България в европейската културна 
история е силно банализирана и поли-
тизирана. Но не бива да се отказва-
ме от нея, защото така обезсмисля-
ме усилията на забележителни хора, 
замазваме върху платното на днеш-
ния ден една перспектива, в която 
можем да открием духовна дълбочи-
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на, красота и вдъхновение в борбата 

за смисъл. А защо да не помислим и 

върху провиденциалното значение на 

един интересен факт: България не 

само износва и ражда през девети 

век най-голямото културно събитие в 

славянския свят – създаването и раз-

пространението на азбука и писмена 

култура, но и днес, 11 века по-късно, 

отново чрез България кирилицата 

става третата официална азбука на 

Европейския съюз след латиницата и 

гръцката азбука.

Подходящо е да поговорим за това в 

периода, когато отбелязваме 1100 го-

дини от успението на свети Климент 

Охридски – най-ярката личност от 

Златния век на българската култура, 

духовник, учен и автор на множество 

забележителни текстове на старо-

български език.  Скромният Божи слу-

жител с учителски подвизи, който се 

имал по-малко, отколкото хората го 

имали, който се посветил на подви-

га да събаря стените на незнанието 

(Теофилакт Охридски) и когото Бог 

толкова обикнал, че му дал дара на чу-

дотворство, с който се е прославило 

името му и до днес. 

Приятно четене.



Черноризец Храбър



Преди, прочее, славяните нямаха книги, но, бидейки езичници, с 
черти и резки четяха и гадаеха. А след като се кръстиха, принудени 
бяха да пишат с римски и гръцки букви без порядък. Но как може 
да се пише добре с гръцки букви Богъ, или животъ, или дзѣло, или 
црькы, или чаÿньѥ, или ÿдъ, или ѫдоу, или широта, или юность, или 
ѩзыкъ, и други тям подобни. И така беше много години.

След това човеколюбецът Бог, Който урежда всичко и не оставя 
човешкия род без мъдрост, но всички привежда към мъдрост и към 
спасение, смилил се над славянския род, изпрати им Константин 
Философ, наречен Кирил, мъж праведен и правдив. И (той) им 
състави тридесет и осем букви – едни по реда на гръцките букви, 
а други според славянската реч, като отпървом започна по гръцки. 
Те – „Алфа“, а той – „Азъ“. От „Аза“ започват и двете. И както те, 
подражавайки на еврейските букви, (ги) направиха, така и той – на 
гръцките. Защото евреите имат първа буква „алеф“, което значи 
„обучавам се”. Когато детето се завежда (на училище) и се казва: 
„Учи се“ – то е „алеф“. И гърците, като подражаваха на това, казваха 
„Алфа“. И се пригоди изразът на еврейската реч към гръцкия език, 
та да се казва на детето вместо „учение“ – „търси“. Защото „алфа“ на 
гръцки език значи „търси“.

Подобно на тях свети Кирил сътвори първата буква „аз“, но понеже 
„аз“ е първа от буквите и е дадена от Бога на славянския род за 
отваряне устата на учещите се на грамотност към разум, произнася 
се с широко отваряне на устата, а другите букви с тясно отваряне на 
устата се произнасят и изговарят. Тези са славянските букви и така 
трябва да се пишат и произнасят: а, б, в, г, д.

Други пък казват: „Защо е създал тридесет и осем букви? А може 
да се пише с по-малко от този (брой), както и гърците пишат с 
двадесет и четири. Но не знаят с колко пишат гърците! Понеже има, 
прочее, двадесет и четири букви, ала не се изпълват с тях книгите, 
но са прибавили единадесет двугласни, та и три в числата: шест, 
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деветдесет и деветстотин. И общо се събират тридесет и осем. По 
подобие на това и по същия начин свети Кирил създаде тридесет и 
осем букви.

Други казват: „Защо са славянските книги? Нито Бог ги е създал, 
нито са изначални, както еврейските, и римските, и елинските, 
що са изконни и са от Бога приети“. А други пък мислят, че Бог 
ни е сътворил буквите и неразбират, окаяните, казвайки: „Бог е 
заповядал да съществуват три езика, както пише в Евангелието: 
„И имаше дъска, написана с еврейски, и римски, и елински 
(букви), а славянски няма там. Затова и славянските книги не 
са от Бога“. Какво да им речем или какво да кажем за такива 
безумия? Нека да кажем каквото научихме от Светите книги: 
всички неща по реда (си) стават от Бога, а не от друго. Бог, 
прочее, не е създал първо ни еврейския език, ни елинския, ни 
римския, но сирийския, на който и Адам говори, и от Адама 
до потопа, и от потопа – докато Бог раздели езиците при 
стълпотворението, както пише: „Когато езиците бяха размесени“. 
И както се размесиха езиците, така и нравите, и обичаите, и 
наредбите, и законите, и уменията на народите: на египтяните – 
землемерието; на персите и халдейците, и асирийците – 
звездобройството, магията, лекуването, вълшебството и цялото 
човешко изкуство; на евреите – Светите книги, в които е писано, 
че Бог сътвори небето, и земята, и всичко, що е на нея, и 
човека, и всичко поред, както пише; а на елините – граматиката, 
риториката, философията. Но преди това елините нямаха букви 
на своя език, ала записваха речта си с финикийски букви. И така 
беше много години. А Паламид, който се появи отпосле, като 
започна от алфа и вита, изнамери за елините само шестнадесет 
букви. Кадъм Милисий пък им добави три букви; и така те много 
години пишеха с деветнадесет букви. И после Симонид намери 
и добави две букви. Епихарий, тълкователят, намери и прибави 
три букви и се събраха двадесет и четири. След много години 
Дионис Граматик изнамери шест двугласни, после друг – пет, 
и друг– трите числени. И така мнозина за много години едва 
събраха тридесет и осем букви. Много години по-късно, по 
Божие повеление, се намериха седемдесет мъже, които преведоха 
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(Библията) от еврейски на гръцки език. А славянските Книги сам 
свети Константин, наричан Кирил, (той) и буквите създаде, и Книгите 
преведе за малко години, а те – мнозина и за много години. Седем от 
тях подредиха буквите, а седемдесет – превода. Затова славянските 
букви са по-свети и по-достойни, понеже свят мъж ги е създал, а 
гръцките – елини езичници.

Ако пък някой рече, че не (ги) е направил добре, понеже и още 
се поправят, ще му отговорим с това: „И гръцките (Книги) също 
многократно са поправяли Акила и Симмах, и след това много други.“ 
По-леко е, прочее, след това да се нагоди, отколкото за пръв път да се 
сътвори. 

Ако пък попиташ гръцки книжовник, казвайки: „Кой ви е създал буквите, 
или превел Книгите, или в кое време?“, то немного от тях знаят. Ако ли 
попиташ славянски грамотни (хора), казвайки: „Кой ви е създал буквите 
или превел Книгите?“, то всички знаят и, отговаряйки, ще рекат: „Свети 
Константин Философ, наричан Кирил, той ни създаде буквите и преведе 
Книгите, и Методий“, неговият брат. Още са живи онези, които са ги 
видели.

И, ако попиташ в кое време, то знаят и ще кажат: „По времето на 
Михаил, гръцкия цар, и на българския княз Борис, и моравския княз 
Растица, и блатненския княз Коцел в годината от сътворението на целия 
свят шестхиляди триста шестдесет и трета. 

Има и други отговори, които другаде ще дадем, а сега не е време. 
Такъв разум, братя, Бог е дал на славяните, нему слава и чест, и власт, и 
поклонение сега и винаги, и в безконечните векове. 

Амин!
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Уважаеми дами и господа,

Когато България се присъедини към 
Европейския съюз в началото на тази 
година, Съюзът прие не само нов 
член, но и нова азбука. 

Като комисар, отговарящ за мно-
гоезичието, за мен е удоволствие и 
чест да бъда днес тук и да участвам 
в честванията на българския език и 
кирилицата.
През вековете България е издигнала 
високо в славянския свят кирилицата 
и културата, свързана с тази азбука. 
Старобългарският език става осно-
ва за създаването на универсален ли-
тературен славянски език. България 
днес предприе още една историческа 
стъпка: присъедини кирилицата към 
семейството на ЕС.

През тази година имаме много поводи 
да празнуваме. Съвсем наскоро
отбелязахме 50-ата годишнина от 
подписването на Римския договор. 
Това също бе празник за многоезичие-
то, което е един от основните принци-
пи на Съюза от самото му основаване. 

Принципът на „единство в много-
образието“ е основен за Европей-
ския съюз – многообразие от езици, 
култури, традиции и, ако мога да 
добавя, на азбуки. Нашето езиково 
многообразие е споделено богат-

Ден на кирилицата
ство, което Европейската комисия 
изцяло подкрепя. Като съхраняваме 
и тачим нашите различни национал-
ни езици, ние укрепваме многоезична 
Европа. Кирилицата и българският 
език ще допринесат за културното 
многообразие, което прави Европей-
ския съюз уникален. Владеенето на 
няколко езика е важно за Европейския 
съюз като цяло, за всяка страна и за 
всеки човек. Многоезичието създава 
икономически възможности, обога-
тява културния живот и ни помага да 
намираме работа и да се развиваме 
професионално. Когато знаем други 
езици, по-лесно създаваме нови прия-
телства и разширяваме кръгозора си. 

Изучаването на чужди езици е много 
повече от това просто да знаеш
английски – важно е да се изучава 
всеки език, регионален, малцинствен 
или световен. И има много начини да 
се научи: чрез обучение, разбира се, 
но също така и докато се пътува, 
като се гледат чуждестранни фил-
ми, или дори като се сърфира в ин-
тернет. Дори по-важна от това, кои 
езици да се научат, е способността 
да се започне изучаването на нови, 
когато е необходимо: да се научим да 
учим чужди езици. Не знаем къде де-
цата ни ще трябва да се преместят, 
за да следват, или за да градят свои-
те кариери. Но когато хората имат 
желание да изучават езици, те не се 
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обезсърчават от перспективата да 
научат нов език, за да следват въз-
можностите на пазара и собствени-
те си, променящи се интереси.

2008 година ще бъде Европейската 
година на междукултурния диалог – 
добра възможност да насочим на вни-
манието си към езиците. Ако всички 
ние заедно насърчаваме крепкото 
развитие на европейските езици 
чрез запазване на многоезичието, ще 
направим най-важния принос за успе-
ха на нашия европейски проект. 

Събрали сме се тук пред паметника 
на светите Кирил и Методий, за да 
отпразнуваме техните велики по-
стижения и техния дар – кирилицата, 
вашата национална азбука. Кирил, 
който е изучавал теология и филосо-
фия, астрономия, геометрия, рето-

рика и музика, е бил също и истински 
полиглот – знаел е гръцки, неговия ро-
ден език, латински, арабски, старо-
еврейски и славянски език. Нека той 
ни бъде пример в стремежа ни към 
разнообразие и многоезичие. 

Сигурен съм, че ако светите. Кирил 
и Методий можеха да ни видят днес, 
щяха да се гордеят, че кирилицата 
е приета като трета официална 
азбука на новообединена Европа. 
Весело отбелязване на този тър-
жествен ден! 

Честит празник!

ЛЕОНАРД ОРБАН 
Европейски комисар по многоезичието 

Празнична поздравителна реч,
София, 24 май 2007 г. 
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ного пъти е говорено и писано 
от наши и чужди учени за св. 
Климента. В самия град Ох-
рид, ако и да е бил задушаван 

от тъмнината на робството, винаги 
е имало ученолюбиви мъже, които раз-
пространявали между народа знания 
за ангела-пазителя на Охрид и цяла 
България, черпени грижливо из стари 
жития и служби. При все това лич-
ността на св. Климента е толкова 
възвишена, неговата дейност е тол-

кова обширна и плодотворна, че все 

пак остава нещо недоуяснено и недо-

изказано. И небето виждаме пред нас. 

Струва ни се, че го познаваме добре, 

но колко тайни крие то в себе си? На 

българското небе повече от хиляда 

години свети звезда с необикновена 

яркост и величина: сияе пътеводна 

звезда, от която са се излъчили мно-

жество други звезди. Такова велико 

светило винаги ще буди удивление и 

любознателност със своята лъче-

зарна тайнственост. Независимо от 

това, не е излишно понякога да се при-

помнят дори многоизвестни истори-

чески истини, за да бъдат втълпени в 

нашите души и да станат нравстве-

ни принципи на нашата обществена 

дейност.

Науката до днес разполага с твърде 

малко сведения за живота и дейност-

та на св. Климента. В Охрид се но-

сят различни предания за него и не-

говия другар св. Наум. В тези народни 
предания са отразени: 1) голямото 

обаяние, което са имали двамата ох-
ридски светители между народа, и 2) 
непоклатимата вяра на охридското 
население в тяхната святост и чу-
додейна закрила. По-достоверни све-
дения ни дават житията на св. Кли-
мента и св. Наума, написани от техни 
ученици и от охридски архиепископи. 
Също черпим сведения и от св. Кли-
ментовите съчинения. Откъде точно 
бил родом българският праотец св. 
Климент, не е известно, но той бил 
несъмнено славянин и в науката пре-
обладава мнението, че той бил бълга-
рин. За св. Климента България, както 
казва неговият житиеписец Теофил-

акт Охридски (поч. към 1108 г.), била 
многолюбима, въжделена земя. Същи-
ят житиеписец го нарича пръв епис-
коп, който служел и проповядвал на 
български език (πρῶτοζ εν βουλαρω   
γλωσση επισκοπος). Друг житиепи-
сец, охридският архиепископ Дими-
тър Хоматиан (1216–към 1234 г.), явно 
го нарича българин.

Св. Климент ще да се е родил някъде 
близо до родния град на св. Кирила и 
Методия, Солун. Това се допуска по 
следните съображения: той от мла-
да и нежна възраст е придружавал 
св. Методия и видял всичките негови 
дела. Климент е владеел в съвършен-
ство Кирило-Методиевия език, сир. 
солунското, или южномакедонското 
старобългарско наречие.

Не се знае къде се е учил Климент, но 
е известно, че той бил високообразо-
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ван мъж. Теофилакт Охридски го на-
рича най-учен мъж (ανηρ λογιωτατος). 
Още когато св. Солунски братя във 

Византия са започнали да превеждат 

свещените книги, той ще да им бил 

усърден помощник. Поради това те са 

го взели със себе си, когато в 863  г. 

заминали за Великоморавия (днешно 

Словашко), за да насаждат славянска 

просвета. Там Климент е останал до 

смъртта на своя учител св. Методий 

(поч. 6 април 885 г.), като помагал в 

неговото апостолско дело, сир. в него-

вата християнска просветна дейност 

(обучавал деца, проповядвал на народа 

и превеждал църковни книги). Във Ве-

ликоморавия Климент изпъкнал със 

своите големи дарби. Той и Горазд били 

водачи на Кирило-Методиевите учени-

ци и първи борци срещу латинското 

духовенство, което се стремяло да 

унищожи славянската образованост. 

Изтърпели тежки окови в моравски 

затвори за вяра и род и изгонени из 

Великоморавия, Климент и другарите 

му Наум и Ангеларий се отправили за 

България, за която силно копнеели.

В България те намерили богата поч-

ва за самостойна творческа рабо-

та. Княз Борис ги приел с отворени 

обятия, като изпратени от Про-

видението спасители на България. 

Борис отдавна е копнеел за такива 

просветители. Със съдействието 

на близките си съветници, болярите 

Ехач и Чеслав, Борис изработил план 

за всенародна просвета. Български-
ят владетел скоро, още през 866 г., 
изпратил Климента за учител-пропо-
ведник в далечната обширна западно-
българска област, наричана Кутмиче-
вица, която обхващала днешна Южна 
Албания и Западна Македония. Среди-
ща на Климентовата християнскоп-
росветна дейност са били градовете 
Главеница (днес не съществува, бли-
зо до гр. Авлона), Девол (също не съ-
ществува днес, близо до гр. Корча) и 
нашият град – Охрид. В Кутмичевица 
е действувал седем години от 886 г. 
до 893 г., когато, по заповед на новия 
български господар Симеон, той бил 

поставен за епископ на Дебричко– 

Величката епархия, която според по-

нови изследвания е обхващала днеш-

но Кичевско (долината на р. Велика), 

и съседната охридска покрайнина 

Дебърца, а може би и Дебър. Изобщо 

Климентовата епархия не се нами-

рала много далече от Охрид, понеже, 

след като станал епископ, той чес-

то е посещавал своя манастир ,,Св. 

Пантелеймон“ в Охрид, тук починал и 

бил погребан. Поради това по-късно 

св. Климент станал известен повече 

като охридски „архиепископ“ и изобщо 

като охридски светия. Наместо Кли-

мента в 893 г. княз Симеон изпратил 
в Кутмичевица неговия сподвижник 
пресвитера Наума, който също така 
е работил седем години, до девет-
стотната (900) година, и след като 
си построил манастир на лазурния 
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южен бряг на Охридското езеро със 
средства на Бориса и Симеона, се 
отдалечил там за постническо по-
движничество.

Изнемощял от дълголетен тежък 
труд и от старост и предчувствувай-
ки края на своя живот, Климент усиле-
но молил княз Симеона да го освободи 
от епископството, за да се предаде 
на молитвено уединение в своя любим 
манастир в Охрид, но молбата му не 
била удовлетворена и Климент е ос-
танал на архиерейската си катедра 
до смъртта си на 27 юлий 916 година.

В такава животописна скица се очер-
тава личността и делото на св. Кли-
мента Охридски. Посочените факти 
трябва да се вземат във връзка с пре-
дишни и послешни събития, за да се 
разбере тяхното значение, именно че 
те са основни линии в историческо-
то развитие на българския народ от 
времето на княз Бориса до днес, сир. 
за повече от хиляда години време.

Денят на св. Кирила и Методия с пра-
во е всенароден празник. Още през 
време на църковната борба този ден, 
11 май, е станал празник на българска-
та просвета и култура, създадена от 
двамата славянски апостоли. Пита се 
обаче: какво щяло да стане с великото 
просветно дело на св. Солунски братя, 
ако техният най-даровит ученик Кли-
мент не се явил в България, гдето ра-
ботил неуморно и с примерно самоот-
речение до последното си издихание 

цели тридесет (30) години? Без друго 
то щяло да се разстрои и изчезне, не 
би се осъществил идеалът на св. Бра-

тя – славянска писменост и култура, 

след като през 885 г. то е претърпяло 

съдбоносен удар във Великоморавия. 

България е станала християнска още 

преди двадесет години (865 г.), а от 

870 г. е съществувала и полунезави-

сима Българска църква начело с архие-

пископ, но при все това тя се намира-

ла тогава в такова тежко положение, 

в каквото е била в турско време под 

властта на фанариотите. Духовен-

ството било гръцко, в храмовете се 

служело на гръцки език, а народът, то-

ку-що приобщен с Христа, е жадувал 

да чуе словото Божие на разбран език. 

Поставена на такъв безизходен път, 

България била твърде много застра-

шена от влиянието на Византия. Не 

затова ли през 865–866 г. са въстанали 

петдесет и двама български боляри про-

тив Бориса скоро след като приел хрис-

тиянството? Борис жестоко потушил 

това въстание с надежда, че неговата 

велика реформа - похристиянчването на 

държавата, ще даде добри плодове.

Той виждал в славянската писменост 

най-силно оръжие против опасното 

византийско влияние, разпространя-

вано от гръцкото духовенство; най-

годно средство, за да направи хрис-

тиянството действително живо-

творна сила за своя народ, двигател-

ка на неговото самобитно развитие. 
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Очевидно той търсел славянски учи-
тели. Страшната духовна жажда 
щяла да разслаби българите, ако Про-
видението не е довело Климента в 
България. Ето защо неочакваната 
поява на Климента и другарите му 
в българската държава било за княз 
Бориса като изгрев-слънце след дъл-
га мрачна нощ. И Климент скоро съз-
дал в българската земя многобройни 
бистри ручеи на животворна вода. 
Той напоил коравата българска почва, 
посадил нежни фиданки от дървото 
на живота, посадено във Великомо-
равия от неговите боговдъхновени 
учители, но после отсечено, Климен-
товите клончета пуснали дълбоки 
корени, цъфнали и вързали живонос-
ни плодове. Лъчите на св. Климента 
озарили цяла България. Чрез неговото 
светлоносно слово България е стана-
ла вековен разсадник на славянската 
писменост, огнище на славянската 
култура, чрез която тя се издигнала 
да бъде през средните векове пъте-
воден светилник на православните 
славянски сърби и руси, а също и на 
ромъните.

Всеизвестно е, че училището е зени-
ца на всеки народ. Напълно основа-
телно ние се гордеем с големия ум-
ствен напредък на българския народ, 
с неговото добре развито учебно 
дело. Не трябва обаче да се забравя, 
че здрава сграда може да се издигне 
само върху яка основа. Настоящето 

е неизбежна сетнина от миналото. 
През време на българското възражда-
не народните дейци имали един девиз: 
„Все повече и повече училища!“ Всъщ-
ност те повтаряли свещения завет 
на св. Климента Охридски. Той бил 

първият български учител и първи-

ят строител на българското учебно 

дело. Учредил е образцово училище, 

сигурно по византийски образец; учел 

деца и юноши миряни и свещеници: 

едни на старобългарско четмо и пис-

мо, други (напреднали в учението) 

на тогавашните науки (богословие, 

риторика, музика и др.). Той въвел в 

своето училище и методически уп-

ражнения: по-способните си ученици 

подбуждал към по-дейно участие в 

своята учебна работа и от тях изби-

рал помощници-учители. Освен това, 

в зависимост от местните условия, 

Климент освежавал византийската 

образованост, която преподавал, със 

земеделски познания. Изхождайки от 

идеята, че царството Божие е пъл-

нота на всички блага, Климент смя-

тал за свой дълг да подобри народния 

поминък, като здрава основа за духо-

вен подем. Както ни уверява негови-

ят житиеписец Теофилакт Охридски, 

той учел народа как да подигне сто-

панството си; особено се грижел 

за развитието на овощарството. 

Кутмичевица – казва неговият био-

граф – била пълна с плодни дървета, 
но диви. Затова той пренесъл от ви-
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зантийските области различни видо-
ве овощни дръвчета и „чрез присаж-
дане облагородил дивите дървета“.

Климент подтиквал и развитието на 
изкуството, виждайки в него силно 
средство за облагородяване на душа-
та. Грижел се да украси Кутмичевица 
с хубави църкви и манастири. В свое-
то любимо място Охрид той постро-
ил две красиви кръгли църкви и мана-
стир на най-живописното място.

Изобщо дейността на св. Климента 
е обхващала, може да се каже, всички 
ония стръкове на тогавашното науч-
но знание, които били необходими за 
духовното развитие на българския 
народ. Той ще да е имал за по-горна 
педагогическа цел да въведе отбра-
ните ни ученици в universitas rerum, 
както се казвало на латински, т.е. 
да ги запознае с вселената, да им 
предаде своя широк поглед за нея. От 
това гледище Климентовото учили-
ще може да не е достигнало висота-
та на Магнаурската висша школа в 
Цариград, но то е имало висш курс и 
с това придобивало вид на това, кое-
то по-късно се наричало на латински 
университет. Като учител Климент 
бил за България това, което Фотий, 
после цариградски патриарх (поч. 
886 г.), бил за Византия. Затова Кли-
ментовото училище може да се смя-
та за подобие на Магнаурската шко-
ла, гдето преподавал Фотий, или за 
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първо българско горно, или висше (за 
онова време) училище.

Оттук става ясно, че Софийският 
университет е приел името на св. 
Климента Охридски, защото вижда 
в него първия български учен препо-
давател или, на днешен език казано, 
професор, сир. тачи го за родоначал-
ник на българските служители на нау-
ката. Както от Софийския универси-
тет всяка година излизат стотици 
подготвени народни просветители, 
така и от Климентовото всеучилище 
излезли 3500 отбрани ученици, които 
се пръснали из просторната българ-
ска земя, покрили я с нови училища, 
и българският народ, който според 
църковния песнопеец е лежал в сян-
ката на смъртта, те озарил от спа-
сителка светлина, прогледнал и се 
устремил към висините на знанието.

Климент е просвещавал народа като 
учител и духовен пастир не само 
със словото си, а и с перото си. Със 

своите съчинения, написани на хубав 
и разбран за народа език, Климент е 
обработил старобългарския език до 
степен да стане съвършено словесно 
оръдие, не по-малко годно да изрази 
най-високи идеи и най-дълбоки чув-
ства, отколкото гръцкият и латин-
ският език. Все с цел да подтикне раз-
воя на старобългарската писменост 
и да разшири народната просвета, 
той се стремил да усъвършенствува 
изнамерената от св. Братя азбука, 
т. нар. глаголица. Малко Клименто-
ви произведения са запазени, но и те 
дават представа за писателските 
му дарби. Неговите творения (поуче-
ния и похвални слова) са кратки, ясни 
и достъпни за простия народ. Те са 
бисери на българското слово. Вдъхно-
вено и поетично написани, те звучат 
като химни, които въздигат душата 
към небесния свят със своето бога-
то книжовно творчество Климент е 
поставил началото на Златния век в 
старобългарската книжовнина. Той 
е създал тъй наречената Охридска 
книжовна школа, която се допълва от 
другата просветна фаланга, създаде-
на пак по вдъхновение на Климента и 
Наума – Преславската книжовна шко-
ла.

Който чете внимателно българската 
история, не може. да не се учудва, че 
толкова, много бедствия и разгроми 
е претърпял българският народ и при 
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все това той не само не е изчезнал, 
както много други народи (траки, 
илирийци, скити, хуни, авари, хазари), 
но се явява на световната сцена все 
подмладен, с нови борчески сили. Где 
е тайната на тази несъкрушима жиз-
неспособност на българския народ? 

Както дарбите на една личност кри-
ят корените си в нейните родители, 
деди и прадеди, така и главните ка-
чества на един народ имат своята 
основа в неговото минало, най-вече 
в основоположните епохи от неговия 
исторически живот. Св. Климент и 
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княз Борис със своята дейност създа-
ли именно такава епоха в българска-
та история, нова ера за българския 
народ. Княз Борис е успял да събере в 
едно политическо цяло почти всички 
еднородни славянски племена на Бал-
канския полуостров, но той стоял 
изправен пред твърде мъчната дър-
жавна задача: да създаде от двата 
разнородни етнични елемента в своя-
та държава – туранобългари и славя-
ни – един цялостен народ. Нямало кой 
да одухотвори тези две външно, меха-
нично съчетани държавотворни сили. 
Нямало духовна спойка – народна про-
света. Климент е запазил факела на 
българската просвета. Ако ни бъде 
позволено да се изразим на библей-
ски език, Климент бил ангелът, който 
осенил девствена България и я нада-
рил с божествен плод. Не би било пре-
увеличение, ако кажем, че Климент 
спасил България от разпадане поради 
етнически противоречия, от поги-
бел  – от опасност да бъдела погълна-
та от чужда стихия. Великоморавия 
изгонила Климента и другарите му, 
но скоро след това загинала. Бълга-
рия пък ги приела драговолно и затова 
цъфнала плодовито. Борис и Климент 
са творците, родителите на славя-
нобългарската народност. Първият е 
създал външните условия за нейното 
образуване, вторият й вдъхнал душа. 

Климент е одухотворителят на бъл-
гарската народност. От времето 
на св. Климента българският народ 
почнал да добива определен духовен 
образ (физиономия) и да заема видно 
място в историята на европейската 
цивилизация. Климент е оставил тя-
лото си, но неговият дух не е прес-
танал да свети през вековете като 
светъл стълб по българската земя, 
да действува като основоположна 
сила на българския напредък. Климен-
товият дух е благодат Божия, която 
се изляла из цялата българска земя. 
Въплътил гения на своя народ, св. Кли-
мент е ставал наистина крайъгълен 
камък на неговата история. Творче-
ското въздействие на св. Климента 
било толкова мощно, че творческият 
дух, който българският народ проя-
вява от Х в. до днес е отражение на 
св. Климентовия дух. Цялата история 
на българската култура е всъщност 
развитие на посетите от Климен-
та живоносни семена. Копнежът за 
светлина и свобода, който вълнува 
старите и новите български поколе-
ния, е вдъхнат народу най-напред от 
неговия праотец св. Климент.

(Из „Поклоннически слова за Македо-
ния”; откъс от реч, произнесена през 
1941 г.)
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Житие на св. Климент Охридски
Приема се, че равноапостолните просветители на славянските народи св. 
св. Кирил и Методий, когато се отправили към Моравия, взели със себе си от 
своято родина юношата Климент. От това заключаваме, че той се е родил в 
Солун или някъде в неговите околности.

Климент придружавал своите учители в Рим, където бил ръкоположен в 
свещенически сан от римския папа Адриан II. След смъртта на св. Методий, 
архиепископ Моравски (†885 г.), немското духовенство изгонило из Моравия 
апостолите на славянската реч. Тогава св. Климент с някои свои събратя 
намерил добър прием в родната си България, която вече официално била 
приела християнството и имала нужда от учители на славянски език. 
Благоверният цар Борис–Михаил изпратил Климента (886 г.) в югозападната 
половина на своята обширна държава, в македонската област Кутмичевица 
с главни градове Девол и Охрид. Там той работил с голяма ревност между 
новопокръстените българи като учител и свещеник.

На събора в Преслав (893 г.) Климент бил избран за «пръв епископ на българския 
език». Като свещеник и епископ той неуморно работил 30 години (886-916 
г.) за утвърждаване на християнската вяра сред своя народ. Денем той 
обучавал деца и юноши, а нощем се молел и пишел: превеждал книги от гръцки 
на български език; съставял проповеди за празници, които сам произнасял 
или неговите ученици ги прочитали пред новопокръстения български народ. 
Построил църкви и манастири. С молитвата си извършвал много чудеса.

Той опростил глаголицата и съставил буквите на тъй наречената славянска 
азбука «кирилица». Само в западната половина на тогавашна България св. 
Климент имал около 3500 ученици, които приемали свещен сан и постепенно 
измествали из България гръцкото духовенство с неговия непонятен за простия 
народ гръцки език. Като си приготвил предварително гроб в основания от него 
манастир «Св. Пантелеймон», св. Климент починал на 27 юли 916 година.

След смъртта му Господ го прославил с благодатни чудеса. Служба и жития 
на св. Климент са съставени от негови непосредствени ученици или от 
далечни наследници на епископската му катедра, като знаменитите охридски 
архиепископи Теофилакт (1094-1107 г.) и известният канонист Димитрий 
Хоматиян (1216-1234 г.).

Българската православна църква е възприела да празнува неговата памет и 
именния му ден – 25 ноември, а в деня на неговата смърт – 27 юли, тя чества 
паметта на всичките свети Седмочисленици: Кирил, Методий, Климент, 
Наум, Сава, Горазд и Ангеларий.

(Жития на светиите, Синодално издателство)
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Българският
църковен въпрос в IX век

Проф. Васил Златарски
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Васил Николов Златарски е едно от най-големите имена 
на българската медиевистика, познат най-вече със своя 
труд „История на българската държава през средните ве-
кове“ в три тома.

Завършва класическа гимназия (1887) и история в Санкт-
петербургския императорски университет през 1891 г. 
Специализира в Берлин през 1893-1895 г. От 1 октомври 
1895 г. е гимназиален учител в София и чете лекции във 
Висшето училище (днес Софийския университет). От 1897 
до смъртта си преподава българска история в Софийския 
университет.

Златарски е първият преподавател по история в Софий-
ския университет, който се занимава със систематична 
научна работа. Научната му цел е да нпарави подробен 
преглед на българската политическа история през Сред-
новековието и подчинява огромната си изследователска 
работа на останалата недовършена „История на българ-
ската държава през средните векове”. Участва в теренни 
археологически проучвания в Плиска, Велики Преслав, Чер-
вен и другаде, резултат на което са и няколко обнародва-
ни средновековни надписи. Приносът му към световната 
наука се състои в детайлния и критичен анализ на публи-
кувани гръцки и латински извори, много от тях използвани 
преди него от Константин Иречек или Дринов. След него 
темите, свързани с политическата и културната история 
на средновековна България, се превръщат във важен дял 
от историята на византийската цивилизация.
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Още от самото начало, когато 
Борис се обърнал към папа-
та с просба да му се изпра-

ти християнски закон, богослужебна 
книга, църковни канони и граждански 
закони, да му се назначи патриарх или 
архиепископ и също да му се отгово-
ри на другите отделни допитвания по 
въпроси църковно-канонични, юриди-
чески и битови с цел самостойно да 
реформира държавата си по образе-
ца на другите християнски държави, 
да се сдобие с независима църковна 
йерархия и изобщо да примири ези-
ческите нрави, обичаи и възгледи на 
българите и по тоя начин християн-
ска България да запази своя национа-
лен характер, тогава още папа Нико-
лай I не пропускал, както видяхме, да 
изтъкне съвършенството и истин-
ността на християнското учение у 
Римската църква и при всеки удобен 
случай да прокара в своите „Отгово-
ри” основните принципи на своята 
църковна политика за авторитета 
на духовната власт пред светската 
и за главенството на папството във 
вселенската църква. Дали още на пър-
во време Борис не е схванал смисъла 
на тия основни принципи, или пък той 
се е надявал, че след сдобиването си 
с обещания архиепископ ще може до 
известна степен да се освободи от 
тяхната тежест, както това се ясно 
види от първоначалното му насто-
яване за назначаването на Формоза 

за български архиепископ, мъчно може 
да се констатира; обаче и двата от-
каза на Николай I в това му настоява-
не и мълчанието на новия папа след 
това по същия въпрос, от една стра-
на, а, от друга, дейността на Римски-
те епископи и духовенство, които съ-
гласно с дадените тям от римската 
курия инструкции в течение на две и 
половина години най-усърдно се ста-
рали да закрепят папската власт в 
България чрез точно прилагане на 
папските принципи, ще да са пред-
ставили на Борис неведнаж, а много 
пъти случаи и въпроси, от които да 
се убеди, че от Рим той не само няма 
да се сдобие със самостойна църков-
на йерархия, но дори рискувал да се 
лиши от свобода на действията си 
в собствената си държава, понеже 
светската власт трябвало да се по-
стави в зависимост от духовната, а 
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това се явявало диаметрално проти-
воположно на неговите цели и стре-
межи. Това убеждение се подхранва-
ло, както видяхме, от своевременно 
взетите от цариградското прави-
телство и църква енергически мер-
ки, както за поддържане и засилване 
съществуващото още от 867 г. те-
чение против римското духовенство, 
тъй и за непосредно влияние върху 
самия княз чрез изпращане подаръци, 
писма и пратеници.

Не по-малко ще е повлияла върху Бо-
рис и промяната на византийския 
престол: там от края на 867 г. седял 
вече не безгрижният и лекомислен 
Михаил III, a силен и деятелен импе-
ратор Василий I Македонец, който 
още в първите си разпоредби пока-
зал своята самостойност и енергия; 
разбира се, Борис предпочитал да се 
намира в мирни и близки отношения 
с тоя император, отколкото да раз-
чита на помощ от своя западен прия-
тел и съюзник Людовик Немски в слу-
чай на някое сблъскване с Византия, 
още повече, че последният през ля-
тото на 869 г. бе успял да се разпра-
ви с моравците и да съкруши тяхна-
та сила – главна прицелна точка на 
по-раншния им съюз; освен това и в 
църковно отношение тяхното сбли-
жение не можало да се осъществи, 
тъй като мисията на еп. Ерменрих 
излязла, както видяхме, несполучли-
ва, тъй че не само предишните връз-
ки с франкския господар не се заякча-

вали, но и отношенията им могли да 
се обърнат от прия телски във враж-
дебни. Най-сетне не по-малко спомо-
гнали за скъсване сношенията на Бо-
рис със Запад и почналите през 868 
г. преговори между Цариград и Рим 
за отстранението на спора между 
двете църкви – спор, на който Борис 
немалко е разчитал отначало за по-
сгодното за него решение на българ-
ския църковен въпрос и чието разре-
шение в полза на Римската църква, 
както това могло да се констатира 
още през 868 г., би могло да донесе 
още по-тежки сетнини както за цър-
ковните, тъй и за политическите ин-
тереси на България.

Всичките тия обстоятелства не са 
могли да не накарат княз Борис да 
пререши въпроса за юрисдикцията в 
България. Но, решавайки се да се вър-
не отново към Цариград, Борис не ще 
да е пропуснал предварително да се 
осигури с исканите от него удовлет-
ворения. Наистина ние не знаем на 
какви условия е станало сближението 
му с Византия по липса на данни; обаче 
ако се съди по това, как е бил повдиг-
нат по-сетне българският църковен 
въпрос на Цариградския събор и как е 
бил той разрешен, може да се твър-
ди, че от по-рано е било уговорено с 
Цариград и оттам е било обещано на 
Борис, че ще се изпълни желанието 
му за бъдещата независима църковна 
организация на България начело с ар-
хиепископ и че въпросът ще се внесе 
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на предстоящия Цариградски събор 
за окончателното му утвърждение. 
За Борис последното условие било 
от първостепенна важност, защото 
той вече знаел, че всяка църква, въз-
никнала по решението на един все-
ленски събор, какъвто се представял 
проектираният в Цариград, получава-
ла право за независимост, каквито 
са били цариградската и ерусалим-
ската. От друга пък страна и за Ви-
зантия, която се заловила, както се 
види, за благовременно да приготви 
почва, щото българският църковен 
въпрос да бъде решен на същия събор 
в нейна полза, това същото условие 
било от не по-малко значение, защо-
то само въз основа на едно съборно 
решение без по-нататъшни усложне-
ния тя е могла да анулира свършения 
факт – доброволното преминаване на 
българите под Римската църква, и по-
лесно да принуди Римското духовен-
ство да напусне България, а заедно 
с това да унищожи всяко влияние на 
римската курия на Балканския полуос-
тров. Оставало само да се изнамери 
от страна на българския княз някоя 
формална причина, която да направи 
необходимо внасянето на българския 
църковен въпрос на Цариградския съ-
бор, и то причина, предизвикана от 
страна на римската курия.

[…]

Свиканият от Василий I църковен 
събор от представители на цялата 
Христова църква бил открит от са-
мия император на 5 октомври 869 г. 
Тоя събор, на който била предоставе-
на пълна свобода на римските легати 
да се разпореждат, приел и под писал 
съставената по-рано в Рим и сега 
представена на събора „формула на 
единението”, с която се искало да 
се признае първенството на пап-
ството, да се осъдят иконоборците 
и Фотий с всичките му привържени-
ци, да се приемат римските съборни 
решения по делата на Игнатий, да се 
отхвърлят всички държани от Фотий 
против него и папа Николай събори 
и тържествено да се признае закон-
ността на Игнатиевото възстановя-
ване. Всички въпроси, които били пов-
дигнати съгласно с посочената тук 
формула, били разгледани и решени 
според желанието на папата в десет 
заседания. 

През февруари 870 г., към края на събо-
ра, във византийската столица прис-
тигнали и пратеници от българския 
княз начело с познатия вече на Борис 
болярин-дипломат и роднина Петър, 
който наскоро преди това се завър-
нал без никакъв резултат от Рим и 
заедно с други български видни велмо-
жи веднага бил изпратен от Борис в 
Цариград. Българските пратеници 
били приети на драго сърце от Ва-
силий I и присъствували редом с пра-
тениците на германския император 
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Людовик Немски начело с Анастасий 
Библиотекар, които били дошли да 
преговарят за женитбата за Васи-
левия син Константин с дъщерята 
на Людовик, а също да сключат съюз 
против сарацините, на последното 
тържествено и многолюдно съборно 

заседание, което се състояло на 28 

февруари в църквата „Св. София” под 

председателството на императора 

и имало за главен предмет оконча-

телното потвърждение на правилата 

или каноните, изработени от тоя съ-

бор, който Западната църква смята 

като осми вселенски събор.

На 4-ия ден след закриването на съ-

бора, т.е. на 4 март, когато всичка-

та работа около приготвянето на 

отделните екземпляри от съборните 

актове за всяка църква била привър-

шена в „Св. София”, дето били събрани 

представителите изразните църкви, 

по заповед на императора били по-

канени папските легати заедно със 

заместниците на източните патри-

арси – александрийски, антиохийски 

и ерусалимски, в двореца, дето се 

намирал и патриарх Игнатий заедно 

с някои епископи, за да приемат бъл-

гарските пратеници, които носели 

писма и дарове от българския княз. 

Българските пратеници се предста-

вили тържествено на това екстрено 

заседание в присъствието на импе-

ратора. Когато били поднесени и при-

ети обичните за случая поздравления, 
българският пратеник Петър станал 
и се обърнал към събранието със 
следните думи: 

„Българският княз, господин 

Михаил, като чува, че сте се 

събрали за ползата на светата 

божия църква от разни страни 

по волята апостолска, с радост 

това прие и на вас, пратени-

ците на апостолския престол, 

твърде много благодари, заде-

то сте намерили за достойно 

през времето на вашето пре-

минаване (през България) да го 

поздравите с вашите писма.” 

На това папските легати отговори-
ли: 

„Понеже ние ви признаваме за 

синове на св. римска църква, 

то не трябваше и не искахме 

да преминем, без да ви поздра-

вим – вас, които св. апостол-

ски престол, разбира ce прегръ-

ща като собствени членове.” 

След това българските пратеници 
продължили: 

„До днес ние бяхме езичници и 

недавна пристъпихме към бла-

годатта на християнството; 

поради това, за да се не пока-

же, че в нещо грешим, желаем 
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да узнаем от вас, които зае-

мате мястото на висшите па-

триарси, на коя църква ние сме 

длъжни да се подчиняваме.”

Тоя въпрос бил съвсем неочакван за 
представителите на римската ку-
рия и крайно ги учудил. Понеже тоя 
въпрос те считали за фактически 
решен в полза на своята църква, те 
отговорили: 

„На св. Римска църква, на коя-

то чрез тебе, Петре, твоят 

господар се предаде на блаже-

ния княз на апостолите Пе-

тър заедно с цялото царство 

на своя народ, вие показахте, 

че сте принадлежали и тряб-

ва да принадлежите тъкмо на 

нея, чрез това, дето приехте 

изисканите наши свещеници и 

до днес ги държите у себе си с 

дължимата чест.” 

Без да отричат това, българските 

пратеници отговорили:

„Ние признаваме, че искахме 

и получихме от св. Римска 

църква свещеници и до днес ги 

имаме и мислим на нея да се 

покоряваме във всичко, обаче 

вие решете заедно с тия за-

местници (викарии) на патри-

арсите на римската ли, или на 

цариградската църква трябва 

по-разумно (rationabilius) да се 

покоряваме.” 

На тоя вече поставен по-категорич-
но въпрос папските легати отгово-

рили: 

„С Божия помощ ние свърши-

хме това, което светият апос-

толски престол бе ни поръчал 

да определим заедно с източ-

ните; а за вашето дело друго-

яче не трябва да се постъпва, 

освен както то е решено, а 

понеже не сме получили никак-

ви инструкции (по него), то 

нищо нито сме решили, нито 

мислим, че трябва да се реша-

ва в ущърб на светата рим-

ска църква. При все това, по-

неже цялото ваше отечество 

навсякъде е напълнено с наши 

свещеници, ние обявяваме, до-

колкото се иска от наша стра-

на, решително мнение, че вие 

не трябва да принадлежите на 

никоя (друга) църква освен на 

светата Римска.”

След тоя решителен отговор от 

страна на римските представители 

намесили се заместниците на източ-
ните патриарси, които се обърнали 
към българите със следния въпрос:
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 „Когато вие завзехте оте-

чеството (си), кажете на чия 

власт то беше подчинено и 

(там) латински ли или гръц-

ки свещеници имаше?” Българ-

ските пратеници отговорили: 

„Ние завоювахме отечеството 

(си) с оръжие от властта на 

гърците и там намерихме не 

латински, а гръцки свещеници.” 

Тогава източните викарии отсъдили: 
„Ако там сте намерили гръцки свеще-
ници, то ясно е, че това отечество е 
било под управлението на Цариград.” 
На това римските легати възразили:

 „Вие не трябва да вземате за 

доказателство гръцките све-

щеници, понеже разликата на 

езиците не нарушава църков-

ния ред. Защото апостолският 

престол, ако и да е сам латин-

ски, обаче поставяйки в мно-

го места както всякога, тъй 

и сега съобразно със страната 

гръцки свещеници, не е, нито 

беше длъжен да изпитва ущърб 

на привилегията си.” 

Но източните представители казали: 

„Макар че вие доказвате (учи-

те), че назначението на гръц-

ки свещеници било ваше пра-

во, обаче не можете никога 

да отричате, че тая страна 

е принадлежала на гръцкото 

царство.” На това римските 

легати отговорили: „Както 

не говорим лъжа, казвайки, че 

управлението на България при-

надлежи нам по друг начин (на 

друго основание), тъй тъкмо 

никога не отричаме, че съща-

та България е принадлежала 

и на гръцкото царство. Но 

трябва да обърнете внимание 

на това, че едното определят 

правата на катедрите, а дру-

гото допущат разделенията 

на царствата. У нас не става 

дума за разделението на цар-

ствата, а говорим за правото 

на катедрите.”

След това викариите на източните 
патриарси казали

 „Ние искаме да узнаем това, 

което казвате, че България по 

друг начин принадлежи вам.”

 Римските легати продължили:

„Апостолският престол, както 

за това можете да се научите 

от декреталиите на свещеней-

шите римски първосвещеници, 

изкони канонически (законно) 

управляваше и владееше два-

та Епира, новия и стария, цяла 
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Тесалия и Дардания, в която 

и днес се показва град (civitas) 

Дардания, чиято страна сега се 

нарича България по тия бълга-

ри. И поради това управление-

то, което тогава при нахлу-

ването на езичниците българи 

бе изпуснал от ръцете си, той 

(апостол, престол) не бе отнел 

от Цариградската църква, как-

то се мисли, но сам (го) получи 

обратно от тях (българите), 

след като станаха христия-

ни. Второ, защото българите, 

които, след като са подчинили 

страната по международно-

то право и я владеят толкова 

много години, понеже я завзе-

ли, сами се предадоха специал-

но под покровителството и 

управлението на апостолския 

престол, са длъжни заслужено 

(справедливо) нам да се под-

чиняват – нам, които те до-

броволно избраха за свои учи-

тели. Трето, защото светият 

апостолски престол по заповед 

на светейшия папа господин 

Николай, както през някои от 

нас тук присъствуващи, които 

там посветихме много църк-

ви и поставихме свещеници, 

тъй и през почтените еписко-

пи Павел, Доминик, Леопард и 

Формоза, а също и през еп. Гри-

моалд, когото досега същите 

българи, както те се признаха 

пред нашите очи, имат заед-

но с много наши свещеници и 

който с много труд и благо-

дарение на Христовото пред-

водителство ги превеждал от 

разни заблуди към истината 

на католическата (православ-

на) вяра – същите тия българи 

ето вече три години (апостол-

ският престол) държа, държи, 

управлява и с тях разполага. 

Поради това непоследователно 

е, щото Римската църква без 

съгласието на върховния рим-

ски първосвещеник да бъде съ-

блечена от ония, от които тя 

сега се оказва облечена.”

Тогава заместниците на източните 
патриарси попитали: 

„Изкажете се на основание на 

кое от тия права искате да 

завладеете” (България). 

На тоя въпрос папските легати от-
говорили: 

„Св. апостолски престол не е 

избрал, нито чрез нас избира 

вас, които стоите, разбира се, 

по-долу, за съдии над своето 
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дело, защото той сам тъкмо 

има специално право да съди 

цялата църква; а пък той не 

ни е и поръчвал да изказваме 

мнение по това дело. Поради 

това, понеже не сме получили 

от него пълномощие, ние го 

оставяме за съда на неговото 

знание, на оногова, който вся-

кога е в състояние да приведе 

много неща от множество 

книги за своя защита: всяко 

ваше мнение се презира от 

него също тъй лесно, както 

то се леко изказва.”

Тоя остър отговор принудил вече из-
точните представители да измес-
тят въпроса на чисто политическа 
почва, като казали: 

„Доста непристойно е, дето 

вие, които се отказвате от 

Ромейската империя и се свърз-

вате чрез договори с франки-

те, запазвате (си) права за уп-

равление в царството на на-

шия господар. Поради това ние 

отсъждаме, щото българското 

отечество, за което узнава-

ме, че било по-рано под гръцка 

власт и е имало гръцки свеще-

ници, да се отново върне сега 

чрез християнството пак на 

светата цариградска църква, 

от която то било отделено 

чрез езичеството.” 

Тогава римските легати високо про-
тестирали: 

„Мнение (sententiam), което вие 

изригнахте по-скоро отколко-

то произнесохте или от страх, 

или за угода, или каквото и да 

е то, с властта (auctoritate) на 

Светия Дух ние съвсем унищо-

жаваме до определението на 

св. апостолски престол, тъй че 

то никак не заслужава да носи 

името решение. А тебе, пат-

риарше Игнатий, заклеваме с 

властта на св. князе-апостоли 

пред Бога и неговите ангели 

и пред всички присъствуващи, 

щото съгласно с това писмо на 

светейшия твой възстанови-

тел, господин Адриан, върхов-

ния първосвещеник, което ето 

ти поднасяме, ти да пазиш 

своята ревност непричастна 

във всяко управление на Бъл-

гария, като не изпращаш там 

никого от твоите (епископи), 

та да не би св. апостолски 

престол, който ти е възвърнал 

твоето, да се покаже, че губи 

своето чрез тебе. Но по-добре 

е, ако считаш, че имаш – кое-

то ние не вярваме – някоя спра-
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ведлива жалба, да не пропуснеш 

тържествено да я поднесеш на 

св. църква, твоята възстанови-

телка.”

Предизвикан по тоя начин, патриарх 
Игнатий, приемайки папското писмо, 
което при многократните подканва-
ния отказал да прочете, отговорил: 

„Не дай Боже, щото аз да се 

вплитам в тия предубеждения 

против достойнството на св. 

апостолски престол, аз, който 

не се държа тъй младежки, че 

да може нещо да ми се отнеме 

тайно, па не съм тъй изумял 

старчески, щото сам да прене-

брегвам това, което съм длъ-

жен да порицавам у другите.” 

Така се свършила препирнята.

Според това изложение на Анастасий 
Библиотекар излиза, че дейността на 
екстреното заседание се състояла 
само в препирнята между римските 
легати и представителите на източ-
ните църкви. Препирня, която от чис-
то църковна почва се изместила на 
политическа и се завършила с лично 
нападение върху патриарх Игнатий и 
с неговия отказ да се подчини на рим-
ския папа в българския въпрос. Че пре-
дадената от Анастасий препирня по 
въпроса за юрисдикцията в България 
е наистина станала, в това не може 

да има съмнение, защото самата по-
становка и самото тогавашно поло-
жение на въпроса право я налагали. Но 
дали само с тая препирня е свършило 
екстреното заседание или е било взе-
то някое общо решение по въпроса, за 
това Анастасий премълчава. Ако се 
съди по думите му: Hoc fine collocutio 
ilia finita est, би трябвало да се приеме, 
че такова общо решение не е било по-
стигнато и че спорещите страни са 
останали на своите противоположни 
мнения. Обаче в „предговора” си той 
отбелязва, че 

„на българските пратеници 

било дадено някакво си пис-

мо, написано с гръцки думи и 

букви, което съдържало, какво 

източните местоблюстители, 

бидейки арбитри между рим-

ските местоблюстители и па-

триарх Игнатий, отсъдили, че 

българското отечество, кое-

то се бе настанило в Илирик, 

трябва да се подчинява на Ца-

риградския диоцез”.

Тъкмо тоя пасаж предизвиква не-
волно следните въпроси: от чие име 
е било написано споменаваното в 
него писмо до българския княз, от 
кого то е било подписано и как са 
го допуснали папските легати, ако 
те действително са се противо-
поставяли докрай на решението на 
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източните представители – въпро-
си, отговор на които не намираме у 
Анастасий, а пък той не е могъл да 
не знае за всичко това, щом преда-
ва съдържанието на самото писмо. 
Това именно премълчаване на Ана-
стасий дава пълно основание да се 
мисли, че в края на краищата пап-
ските легати са приели решение-
то на заседанието по българския 
въпрос, а може би да са подписали 
и писмото до българския княз. Това 
заключение се подкрепя и от по-
нататъшния разказ на Анастасий 
за отношенията на Василий I към 
папските представители. Веднага 
след закриването на екстреното 
заседание императорът дал гощав-
ка на папските легати и ги обдарил 
с богати дарове, след което те за-
минали обратно за Рим, придружени 
до гр. Дирахий (Драч) от специал-
но за това назначен императорски 
чиновник, спатарий Теодосий. Това 
внимание от страна на Василий I 
показва ясно, че той иска да изкаже 
своето задоволство от държането 
и поведението на римските легати 
не само през време на събора, но и 
на екстреното заседание по бъл-
гарския въпрос, който бил разре-
шен в полза на Византия, макар че 
сам Анастасий пише: Sed imperialis 
commotio licet spemfronte simularet, 
augmentum suscepit.

Най-сетне, че писмото до българския 
княз, което очевидно съдържало ре-

шението на екстреното заседание, 

било написано и изпратено със съ-

гласието, одобрението, а може би и 

с подписите на папските легати, се 

доказва и от бързото и безотпорно 

напущаме на България от еп. Гримо-

алд и латинските свещеници и замя-

ната им с гръцко духовенство, която 

последвала наскоро след това. 

Тая нова промяна в църковното упра-

вление на България Борис могъл да 

постигне тъй лесно само въз осно-

ва на такъв един документ, издаден 

и подписан от представителите на 

всички църкви, каквото могло да бъде 

тъкмо въпросното писмо до българ-

ския княз. Да се разбере, че това е 

станало тъй, дава и сам Анастасий, 

когато съобщава, че Борис за свое 

оправдание изпратил до апостолския 

престол по завръщащия се Гримоалд 

предълго писмо, „преплетено, както 

сам Анастасий се изразява, с нищо 

неструващи подписи, уж под предлог 

на обмислено решение на председа-

телствуващите в събора”, т. е. на 

папските легати. Колкото тъмно и 

да е изказана тук мисълта, все пак 
личи, че когато Борис изпращал рим-
ското духовенство от България, той 
се позовавал върху подписите на пап-
ските легати. Наистина Анастасий 
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представя работата така, че Гримо-
алд напуснал проповедническата си 
длъжност в България без знанието 
на апостолския престол и че се вър-
нал оттам твърде богат, с което се 
хвърля подозрение, че той бил подку-
пен от Борис; но в такъв случай как 
ще се обясни доброволното замина-
ване на латинските свещеници, кои-
то очевидно не са могли да бъдат 
подкупени? Анастасий пише, Гримо-
алд твърдял, че бил изгонен от бълга-
рите, когато писмото на Борис до па-
пата мълчало за подобно нещо, а пък 
латинските свещеници от България 
казвали, че не били изгонени нито от 
гърци, нито от българи, ами били из-
мамени от епископа. Ако се допусне, 
че Борис наистина бил подкупил Гри-
моалд с цел да отстрани чрез това 
всеки отпор от негова страна в сми-
съл, че нямал никакви инструкции от 
Рим, а Гримоалд за свое оправдание 
изтъквал, че той бил изгонен насила 
от българите – това от една страна, 
а от друга пък, ако свещениците се 
оправдавали с това, че били измамени 
от епископа, отричайки всяко насил-
ствено изгонване, то очевидно Гримо-
алд е основавал тая измама на друго 
нещо, а това е могло да бъде тъкмо 
писмото до българския княз, спо-
ред което латинското духовенство 
трябвало да напусне България съглас-
но с взетото и прието от папските 

легати решение, че тая страна пре-
минава под ведомството на цари-
градския патриарх. Изобщо въпро-

сът за напущането на България от 

латинското духовенство е изложен у 

Анастасий твърде смутолевено. Ма-

кар и да допуща някаква взаимна (но 

от страна на кого?) измяна, Анаста-

сий предоставя на „Христа да изнесе 

всичко наяве за изпитание на своите 

роби”, с което ясно се намеква, че 

тоя въпрос бил тацитно потушен и 

не било наредено никакво разследване 

по него. Както и да било, но остава 

вън от всяко съмнение, че при всички-

те си протести папските легати в 

края на краищата приели решението 

на заседанието и се съгласили да се 

съобщи това решение на българския 

княз с известното вече нам писмо.

Но при това заключение неволно въз-

никва въпрос: как е могло да се по-

стигне това съгласие? Анастасий, 

както видяхме, систематично избяг-

ва да спомене за него поради тенден-

цията си да омаловажи решението 

на екстреното заседание. Обаче из-

пращането на първия български ар-

хиепископ от Цариград наскоро след 

закриването на заседанието и съд-

бата на латинското духовенство в 

България ни дават достатъчно ос-

нование да мислим, че след препирни-
те в заседанието бил поставен от 
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източните представители, които в 
случая според думите на Анастасий 
изстъпали като арбитри, въпросът 
за автономността на Българската 
църква като примирително средство, 
което било приемливо и за двете спо-
рещи страни: папските легати виж-
дали в него 1. един вид отстъпки от 
страна на византийците и 2. възмож-
ност да избягнат някой нов конфликт 
между Рим и Цариград, който не бил 
желателен за тях след такива голе-
ми успехи на събора, като са имали 
пред вид, че самото предложение се 
напълно схождало с обещанието на 
папа Николай I за бъдещия свещенона-
чалник на българската църква, даде-
но на Борис в неговите „Отговори”. А 
при установеното на събора подчине-
ние на Цариградската църква спрямо 
Римската и при едно вътрешно цър-
ковно самоуправление на България на 
римската курия се представяла въз-
можност все още да запази влияние-
то си там, особено при наличността 
на римското духовенство към даде-
ния момент. За цариградското пра-
вителство и църква пък признаване-
то автономността на българската 
църква било важно, 1. защото с това 
се удовлетворявало желанието на 
княз Борис, изпълнението на което му 
било категорично отказано от Рим, 
и 2. защото предварително било уго-
ворено и осигурено, че Борис сам ще 
се обърне към Цариградската църква 

за църковна уредба на държавата си, 
чрез което се анулирал един от глав-
ните аргументи на папските легати 
в спора за България – доброволното 
преминаване на българите и на тех-
ния княз под Римската църква.

Как е бил формулиран самият въпрос 
не може да се установи; но несъмнено 
в неговата основа легнал фактът, че 

подобни автономни църкви същест-

вували както на Изток, каквито били 

Арменската, Коптската, Сирийска-

та, тъй и на Запад, каквато била в 

даденото време Моравската църква, 

еднакво призната от двете църкви  – 

Римската и Цариградската. Въз ос-

нова на тоя факт, който не са могли 

да отричат папските легати, може с 

положителност да се каже, че авто-

номията на Българската църква била 

призната и от двете страни и че ако 

източните представители според 

думите на Анастасий „отсъдили, че 

българското отечество трябвало да 

се подчинява на Цариградския диоцез”, 

то това трябва да се разбира, че на 

екстреното заседание било предло-
жено от тях и прието от другите, 
щото първият български архиепископ 
да бъде изпратен от Цариград, поне-
же българските славяни и българите 
принадлежат на Цариградската църк-
ва. Само при такава постановка на 
въпроса според нашето схващане би 
могло да се постигне общо съгласие 
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в решението на поставения в засе-
данието въпрос за юрисдикцията в 
България. Това тъкмо решение било 

съобщено на Борис в онова писмо, за 

което Анастасий казва, че било пре-

дадено на българските пратеници 

веднага след закриването на екстре-

ното заседание, и което несъмнено 

било подписано както от предста-

вителите на източните църкви, тъй 

и от папските легати. Защото, ако 

Борис в оправдателното си писмо, из-

пратено до папата по завърналия се 

в Рим еп. Гримоалд, се позовал, както 

видяхме, върху „подписите на пред-

седателствуващите в събора”, т. е. 

на папските легати, то тия подписи 

той е могъл да знае само по въпрос-

ното писмо.

Така въпреки очакванията в Рим и 

може би против желанията в Цари-

град българският църковен въпрос 

бил разрешен в 870 г. със съборно 

признание на автономността на 

новоучредената Българска църква. 

Гръцкото духовенство ще да е прис-

тигнало и било настанено в България 

през същата 870 г., защото самото 

положение на работата не допускало 

отлагане и провличане от страна на 

Византия. Също тогава и по съща-

та причина бил назначен съгласно с 
предварителните условия с Борис 
първият български архиепископ, кой-
то пристигнал в България с епископи 

и свещеници, които почнали да уреж-
дат българската църква според обре-
дите на Цариградската или Източна-
та църква.

От това разрешение спечелила най-
първо Византия. Чрез него тя сполучи-
ла не само да си отвоюва придобития 
от нея приоритет в покръщането на 
българите и да си върне историче-
ски принадлежащата ней в църковно 
и политическо отношение източна 
половина на Балканския полуостров, 
но и да разшири църковната си власт 
и върху една немалка част от запад-
ната му половина, която по-рано била 
под Римската църква, а сега, влизай-
ки в границите на българската дър-
жава, преминавала в току-що възник-
ващия български църковен диоцез. 
Чрез това се нанасял чувствителен 
удар върху явния стремеж на римски-
те папи към църковно всевластие, 
а оттука и върху свързаното с него 
западно, респ. франкско политическо 
влияние на Балканския полуостров и 
изобщо в Близкия Изток — влияние, 
чието унищожение и била главната 
цел на цялата понататъшна дейност 
на император Василий I. 

По тоя начин, като отстъпвали при-
видно на римската курия на Цариград-
ския събор в 869–870 г., признавайки 
авторитета на папата, Василий I и 
патриарх Игнатий останали герои 
на византийската държавна и цър-
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ковна традиция и чрез това показали, 
че борбата между двете съперници-
църкви не само не е свършила, но и 
тепърва почва и че българският цър-
ковен въпрос ще играе немаловажна 
роля в нея до окончателния разрив 
между Рим и Цариград, между Изток 
и Запад.

Не по-малка била ползата от това 
разрешение и за България. Преди всич-
ко княз Борис чрез своето лавиране 
между Рим и Цариград по въпроса за 
независимостта на новоучредената 
Българска църква сполучил най-сетне 
да постигне желанието си, макар и не 
в оня вид, който той си представял 
първоначално: възвръщайки се в 870 г. 
към Византия, той не получил патри-
арх, а само архиепископ, който наис-
тина признавал върховната власт 
на цариградския патриарх, но във въ-
трешното управление на църквата 
си бил съвършено самостоен, както 
това се потвърждава от по-сетнеш-
ните настоявания на римската курия 
пред българския княз за възвръщане-
то на България отново под властта 
на римския папа; и както това показ-
ва най-ясно въвеждането на славян-
ското богослужение малко по-късно в 
България и изобщо национализиране-
то на Българската църква. 

Но за Борис в дадения момент било 
важно това, че той получавал тоя 

архиепископ формално не по волята и 
снизхождението на византийския им-

ператор и на цариградския патриарх, 

а по решението на една конференция, 

на която присъствували представи-

тели от всички центрове на христи-

янската църква; тъкмо това обстоя-

телство, на което очевидно Борис е 

много държал, давало още по-голяма 

гаранция за бъдещата самостойност 

на Българската църква и я ограждало 

от всякакво посегателство от стра-

на било на Цариградската, било на 

Римската църква. Затова твърде е 

възможно, щото у Борис още от са-

мото начало да се породила надежда 

да се сдобие с патриарх в бъдеще, и 

то въз същата основа, въз която го 

получила и самата Византия, т. е. за-

ради царствуващия град, когато Рим, 

който е отричал самата законност в 

приложението на тая основа към цър-

ковната уредба, от по-рано и завина-

ги унищожавал всяка такава надежда. 

Но наред с това Борис отстранявал и 

оная опасност за вътрешната му по-

литика, която го заплашвала, както 

посочихме по-горе, ако той бе оста-

нал под Рим: ние тук разбираме въ-

проса за отношенията между духов-

ната и светската власт в държава-

та. Въвеждането на византийската 
църковна уредба в България донасяло 
поради установените тогава отно-
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шения между църквата и държавата 
във Византия много по-голяма свобо-
да за държавната власт, отколкото 
между църквата, и държавата на За-
пад, дето римските първосвещеници 
в лицето на папа Николай I и близките 
му приемници почнали енергично да се 
намесват в работите на държавите, 
без да позволяват на последните да 
се намесват в делата на църквата, и 
да стесняват свободата в действия-
та на държавната власт. Всъщност 
тия отношения се определяли от 
противоположните интереси изобщо 
на Изток и Запад. В даденото време 
според покойния проф. И. Троицки те 
имали такъв вид:

„На Изток била тогава империя, която 
претендирала за представителство 
на старата римска империя с ней-
ното изключително световластие; 
на Запад от 800 г. възникнала така-
ва също империя със същите прете-
ниции. На Изток била църква, която 
си усвоила изключително право да 
представя вселенската църква; на 
Запад била същата църква с тъкмо 
такава претенция. А понеже крайни-
те цели на едната и другата църква 
за всесветно владичество съвпада-
ли с крайните цели на империите, то 
между тях и империите им сама по 
себе си се установила известна со-
лидарност, за да се постигне общата 

цел със съединени усилия. На Изток 
съществувала вече пълна хармония 
във вътрешните отношения между 
църквата и държавата и пълна соли-

дарност на империите във външни-

те отношения към другите църкви и 

държави, която се изтъкнала тъй ре-

лефно на цариградската конференция 

(870 г.). Не тъй било на Запад: там 

Рим не само отделял своя църковен 

принцип от държавния, но се и опит-

вал да подчини последния под първия 

и допущал солидарност на църков-

ните интереси с държавните само 

тогава и дотолкова, когато и докол-

кото това било полезно за първите. 

Но понеже, от една страна, след въз-

становяването на Западната Римска 

империя в 800 г. Рим скъсал полити-

ческата си връзка с Източната импе-

рия и се присъединил към групата на 

западните държави, а, от друга пък – 

своите планове спрямо Изток той 

можал да осъществи само с помощта 

на Запад, то чрез това се устано-

вявала известна солидарност меж-

ду него и Запад и върху политическа 

почва. Обаче тая солидарност имала 
значение само във външните отно-
шения, и то в борбата с Изток; във 
вътрешните църквата винаги е сто-
яла по-високо от държавата. Поради 
това общата програма на действи-
ята се осъществявала на Изток под 
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ръководството на императора, а на 
Запад се съставяла и ръководила от 
папата. А понеже програмите на две-
те империи и двете църкви били тъж-
дествени, в същност те се отричали 
помежду си и стояли пред такава ди-
лема: или едната да погълне другата, 
или пък да разделят света помежду 
си. Понеже първото се оказало невъз-
можно, то станало последното: вмес-
то една вселенска империя и църква 
явили се две вселенски империи и 
църкви и останалите частни държави 
и църкви трябвало да избират между 
подчинението на едната или другата 
империя и църква.”

„В действителност обаче нито една-
та, нито другата империя не сполу-
чила да осъществи програмата си 
напълно дори и в оная половина на све-
та, която й се падала като пай. От 
църквите пък това сполучила само 
западната църква спрямо западната 
половина, дето тя асимилирала със 
себе си всички национални църкви и 
ги превърнала в една римско-като-
лическа, тясно сплотена не само с 
единство в наредбата и вероучение-
то, но и с единство в управлението. 
Източната пък църква сполучвала да 
свърже със себе си частните църк-
ви само с единство в наредбата и 
вероучението и само временно – в 
управлението. Ето защо народите и 
частните църкви, които са влизали в 

сферата на църковното и политиче-

ското влияние на Византия, ползували 

се с много по-голяма свобода както 

във вътрешните си работи, тъй и във 

външните си отношения, отколкото 

ония, които се присъединили към рим-

ската църква.”

„По тоя начин България, като се при-

съединявала към Източната църква, 

влизала наистина в сферата на по-

литическото и църковното влияние 

на Византия, но това влияние било за 

нея много по-малко стеснително, от-

колкото влиянието на Рим. При това 

в перспектива й се отваряла въз-

можност не само за политическа, но 

и за църковна самостойност спрямо 

Византия – което тя и наистина по-

стигнала в (Х и) XIII век, но с което 

тя никога не би могла да се сдобие от 

Рим.”

Тъй или инък, но главната сетнина от 

отказването на Борис от Рим и при-

съединението му към Византия била 

тая, че новооснованата българска 

църква получила вътрешно самоупра-

вление. С отвоюването на самостой-

на църква Борис не само издигнал Бъл-

гария до положението на независима 

държава в политическо и църковно 

отношение в IX век, но създал здра-

ва историческа основа за бъдещите 

поколения, която послужила и не прес-

тава да служи като крайъгълен камък 
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в по-сетнешните борби на българите 
за духовна свобода. На тая църковна 
самостойност се дължи и това, дето 
Борис можал, както ще видим, да от-
страни от държавата си непонятни-
те за народа чужди езици – гръцкия 
и латинския, и да въведе в църквата 
ни народния език – славянския, като 
по тоя начин, от една страна, напра-
вил самата ни църква народна, чрез 
което пък се запазила българската 
народност, а, от друга, отворил ши-
рок път на нашия народ за самобитно 
културно-просветно развитие въз на-
ционална почва.

Но значението на българския църко-
вен въпрос в IX век с неговото раз-
решение не се ограничило само със 
сдобиването на посочените изгоди 
частно за българския народ; то е ока-
зало не по-малко влияние и върху хода 
на общоевропейската история: освен 
това, че в спора на Римската църква 
с Цариградската той послужил като 
нов повод да се изкажат целите и 
по-ясно да се определят стремежи-
те на двете църкви-съперници, няма 
съмнение, че главната и всесветна 
последица от приемането на хрис-
тиянството изобщо и в частност 
от присъединението на България към 
Източната църква било това, че Бо-

рис спасил великото дело на славян-

ските първоучители и спомогнал за 

бързото развитие на славянската 

книжнина, чрез което България стана 

просветно огнище за другите славян-

ски народи. Защото, ако Борис не бе 

приел навременно християнството и 

още по-навременно не бе се отказал 

от Рим, то учениците на св. Кирил и 

Методий, изгонени от латинското 

духовенство из Моравия и Панония, 

надали биха намерили същия радушен 

прием и подслон в България, какъвто 

им оказал Борис – господар, който 

имал вече самостойна църква. Нито 

от папа Николай I, нито от папа Ад-

риан II Борис не получил отстъпки; 

ако ли пък последният папа допуснал 

на първо време славянския език и бо-

гослужение в Панония и Моравия, то 

това било предизвикано от туй, че 

България била завинаги изгубена за 

Рим, защото всичките опити на рим-

ската църква да върне българския 

народ в своето лоно останали, както 

ще видим по-нататък, без никакви ре-

зултати: България останала за много 

векове в сферата на византийското 

влияние, което играло важна роля как-

то във всички отрасли на духовния и 
културния живот, тъй и в политиче-
ските съдбини на нашия народ.
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з, Паисия, йеромонах и проигумен хилендарски, събрах и 
написах, от руските прости речи преведох на българските и 
славянски прости речи. Разяждаше ме постепенно ревност 

и жалост за моя български род, че няма наедно събрана история за 
преславните деяния от първите времена на нашия род, светци и 
царе. Така и много пъти сърбите и гарците ни укоряваха, че нямаме 
своя история. Аз видях по много книги и истории написани много 
сведения за българите. Затова положих много труд за две години да 
събирам по малко от много истории; и в Немска земя повече с това 
намерение ходих. Там намерих Маврубировата история за сърбите 
и българите, накратко за царете, а за светците никак не писал. 
Бил латинин, не почитал българските и сръбските светци, които 
просияли после, когато латините се отделили от гърците. Но и за 
сръбските светци пише лошо и скрива, а за българските никак не 
се споменава. Така аз презрях своето главоболие, от което много 
време страдах, така и от стомах много време боледувах – това 
презрях поради голямото желание, което имах. И от много време 
погребаните и забравени неща едва събрах заедно – написах речи 
и думи. Не съм учил никак нито граматика, нито светски науки, 
но за простите българи просто и написах. Не се стараех според 
граматиката да нареждам речите и да намествам думите, но да 
събера заедно тая историйца.

И я съставих в манастира Хилендар, при игумена Лаврентия, мой 
роден брат от една майка и по-стар от мене; той тогава имаше 60 
години, а аз – 40. В това време Хилендар даваше данък на турците 
три хиляди гроша и беше задлъжнял 27 хиляди гроша. И имаше голям 
смут и несъгласие между братята. Затова не можах да изтърпя 
това в Хилендар, изязох и дойдох в Изограф и там намерих още 
сведения и писания за българите. Прибавих и завърших казаните 
неща в тая историйца в полза на нашия български род, за слава и 
похвала на нашия господ Исус Христос. Нему подобава всяка слава, 
чест и поклонение с безначалния му Отец и пресветия, преблагия и 
животворящ негов Дух, сега и винаги и във вечни векове. Амин.
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За славянските учители

Потребно е накратко да споменем за свети Кирил и Методий 

в кое време съставили буквите и книгите на славянски език.

Кирил и Методий живели във времето на цар Михаил 

Иконоборец. Родили се в град Солун от баща по име Лъв, 

високопоставен, богат и добродетелен човек. Свети 

Методий станал славянски или български войвода и научил 

славянски език. След десет години оставил военната служба 

и приел монашески чин. Свети Кирил бил по-млад Методиев 

брат, после учил философия в Цариград заедно с малкия цар 

Михаил, Теофилов син, и бил отличен и славен философ в 

Цариград. По съвета на своя брат Методий оставил света, 

приел и той монашески чин и водил свет живот.

Във времето, когато в България царувал Муртагон, Методий 

дошъл в Търново, понеже тогава цар Муртагон поискал 

иконописец да му изпише дворците. Методий познавал това 

дело. Повече дошъл за това, за да може да научи и привлече 

българите към християнската вяра. Когато цар Муртагон 

му заповядал да нарисува в онзи дворец животни, птици и 

картини на лов, свети Методий изобразил пришествието 

Христово много умело и страшно. Когато видял тая картина, 

царят се изплашил и изпаднал в чувство на умиление. Тогава 

Методий улучил удобно време, говорил на царя, поучавал го 

да приеме християнската вяра и обърнал Муртагона към нея. 

Изпратил до царица Теодора и дошъл от Цариград епископ, 

изпратен от царицата, и кръстил цар Муртагона, нарекли 

му име Михаил. И многоброен български народ се покръстил 

в това време, понеже Методий им говорел и ги учел на 

български език. След това, убедени от царицата и от други 

българи, Методий и Кирил възприели епископски сан да идат и 

учат българите и останалите славяни на християнска вяра и 

ги нарекли български апостоли.
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Свети Кирил постил 40 дни, съставил 38 букви и съчинил 

писмо на славянски език. Най-напред написали евангелието 

на Йоана «В началото бе словото» и го показали на царя и на 

другите, и на патриарх Йгнатий. И те много похвалили това 

и им казали да учат българите и славяните на техния език и 

да превеждат от гръцките книги на славянски. И те отишли 

в Охрид при архиепископ Климент. Той бил родом българин, 

но четял на гръцки. И там се събрали петима философи от 

българския род, знаели елинските премъдрости и писанието. 

Климент, Сава, Наум, Еразъм, Ангелария – това са всичките 

свети пет учители, изкусни и премъдри. Така събирали 

избрани и прави думи от българите, от сърбите, от русите, 

от московите, от словените, от леховете. Много време 

събирали думи от тия народи, докато съставили псалтира, 

евангелието и други книги. Предали го първо на българите и 

книгите били наречени български, както и досега гърците 

знаят това. Целият народ и четиримата патриарси, 

Ерусалим, Синая, Света гора – всички говорят българска или 

воргарска книга, а не сербска или словенска.

Но свети Кирил и Методий по-късно били поставени за 

епископи на славяните в Морава, не сръбската Морава, 

която тече през Шумадия, но друга Морава, при Окиан-море, 

което се нарича Балтинско море, при Брандибур. Оттам най-

напред са излезли българите, а ония, които са останали там, 

се наричат славени. Там няколко време Кирил и Методий 

епископствували и учели тия славени на християнска вяра. И 

така по-късно поради тоя народ нарекли писмото и книгите 

словенски. И така, който народ и да чете тия книги, те 

изобщо се наричат словенски. Но гърците, понеже знаели 

отначало, казват и досега български книги, а не иначе. Така 

от целия славянски род най-напред българите получили 

славянски букви, книги и свето кръщение.

При все че москалите, русите, сърбите и други се хвалят, 

че те по-напред са приели славянските букви и кръщението, 

но не е така. Не могат да представят за това никакво 

свидателство. Ако и москалите, и русите да пишат за 

това, но гръцките и латинските летописи показват в кое 
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време българският крал свети Тривелия приел кръщението 

със своя български народ – в 703 година, малко нещо след 

шестия вселенски събор. Българите държали благочестието 

50 години. Като нямали книги на своя език, четели и писали 

на латински и гръцки. Не били здраво затвърдени във вярата, 

затова българските царе пак се върнали към езичеството, 

но не целият народ. В град Охрид им бил назначен на петия 

събот самостоятелен архиепископ, защото цар Юстиниан 

бил родом от Охрид. Първо наричали Охрид Дардания. На 

петия вселенски събор цар Юстиниан помолил светите отци 

и поставил самостоятелен архиепископ – никой патриарх да 

не му заповяда. И оградил Охрид с крепост, но в това време 

българите превзели от гърците град Охрид и поставили там 

царската столица. В Охрид светият крал Тривелия приел 

светото кръщение.

И докле имали царския престол в Охрид при архиепископа, 

живеели в благочестие, а когато пренесли царския престол 

в Загорие, в Търново, българските царе отстъпили от 

благочестието и били езичници 92 години. После в 845 г. 

Муртагон, или Михаил, а не Болгарис, както пише Барон, приел 

светото кръщение с целия български народ. От ония времена и 

досега българският народ неотстъпно живее в благочестива 

вяра.

Руската княгиня Олга приела кръщението в 958 година, но 

с малко хора от руския род. Имало гръцки свещеници, а не 

славянски. Русите не умеели тогава още никак да четат по 

славянски. След княгиня Олга руският и киевски княз Владимир 

приел светото кръщение в 1008 г. всенародно, кръстил се 

целият руски московски народ. Явно е тук, че българите 

всенародно приели кръщение 153 години преди руския и 

московския народ; така тогава приели и славянските букви и 

книги. А сърбите били под римския папа и държали римската 

вяра. За сърбите няма никак писано нито в латинските, нито 

в гръцките летописи в кое време римляните ги покръстили, но 

в 1130 г. сръбският жупан Неманя приел светото кръщение, но 

не целият сръбски народ, а малко народ. По-късно свети Сава 

архиепископ, Неманиев син, в 1190 г. обърнал целия сръбски 
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народ към православната вяра. Така и сърбите 345 години след 

българите приели православната вяра.

Така българите по-рано от всички славянски народи приели 

православието, по-рано имали свой патриарх и цар и започнали 

да четат на своя език. Но България се намира сред турците, 

близо до Цариград, затова българите са така угнетени и 

поробени от турците, както се вижда. Затова не могат да 

възприемат никакво книжовно умение или мъдрост. Русите и 

московите имат царство и черковна свобода много години, 

създали училища и така постепенно възприели от гърци, 

латини и други народи писмена мъдрост, понеже им е възможно, 

и печатат славянски книги. Затова на своя език превеждат и 

пишат много речи, както им е угодно. Така и сърбите, които 

са поданици на турчина, са много по-прости и по-бедни от 

българите, а които са в немската държава, те са малко по-

изкусни да четат и пишат, защото имат черковна свобода. 

Отскоро са почнали да се учат в училища, имат архиереи 

от своя народ и се грижат за своя народ да се учи. Някои от 

русите и немските сърби се подиграват и ругаят българите, 

че са прости и некнижни в писането. Но тия руси и сърби 

да благодарят на Бога, задето ги е запазил от агарянското 

робство и от гръцката архиерейска власт, от която 

българите страдат. Да бяха малко опитали от това, те биха 

благодарили много на българите, защото в толкова страдание 

и насилие държат неизменно своята вяра.

Внимавай тук добре, читателю, за да запомниш в кое време 

българските царе поставили свой патриарх в Търново и 

колко светци има от българския народ. Българският цар 

Симеон, наричан Лабас, наследил престола след Михаил, 

както по-рано написах. При Михаил римският папа управлява 

България три годни, защото и папските епископи Павел 

и Формос покръстили много български народ. Но в това 

време римският папа отстъпил от благочестието, защото 

гърците изгонили от България папските епископи. Между 

гърцте и римляните имало голяма разпра и прение поради 

българите, кой да ги има под своя власт. И затова гърците 

и римляните съвсем се проклели и разделили и българите 
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останали няколко време под Цариградската патриаршия. 

Но гърците искали от търновските царе много злато 

и дарове за назначаване на търновски архиепископ. Но 

Симеон Лабас водил голяма борба и жестока война с 

гърците дълго време за това светопекунство, което 

взимали за поставяне на архиерей. И поради друг гняв, 

който имал към гърците, той отстъпил от Цариградската 

партиаршия и искал да се присъедини към римляните. 

Ето защо всички четирима гръцки патриарси, едно, за 

да създадат с българите мир и съгласие, и друго, да не ги 

изоставят в римската ерес благословили и поставили в 

Търново самостоятелен патриарх на българите.

Докато българите царували, поставяли патриарх и епископ 

от своя български род и търновският патриарх поставял 

архиепископ в Охрид. След патриарха пръв бил охридският, 

по него преславският, после софийският. В Охрид, Преслав 

и София българските царе имали царски дворци и седели 

велики барони, поддържали българската войска и събирали 

данък от народа. Тук имали архиепископи, първи след 

патриарха. Така и във Видин имало велик барон и четвърти 

архиепископ след софийския архиепископ. Така българските 

царе имали четирима барони, или белгербегове, след царя, 

които са управлявали българската войска; също така и 

четирима архиепископи и митрополити, които били след 

търновския патриарх и които имали под своя власт много 

епископии из България над българския народ. Такава уредба 

и управление имали. А когато няколко царе в ония страни 

и места поставяли българска войска и барони; гръцките 

владици и свещеници никак не закачали, нито търновският 

патриарх заповядвал на гръцките епископи и свещеници, 

но заповядвал само в България над своите епископи и 

свещеници. В чуждите епархии духовните не са владели, 

само войската била царска. Така и гърците, когато 

понякога превземали от българите някои места, поставяли 

царска войска, а не епископи и свещеници.
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После, когато турците завзели и поробили България, 

тогава цариградските патриарси с турска помощ и 

насилие отново завладели търновската патриаршия под 

своя власт и за пакост и поради злобата, която имали към 

българите, още в началото не назначават на българите 

епископ от български род, но все от гръцки род. И не 

се грижат никак за българските училища и учение, но 

обръщат всичко на гръцки език. Затова българите са 

останали прости и неучени на изкусно писание, а много 

от тях са се обърнали към гръцката култура и учение 

и слабо се грижат за своето учение и език. Тая вина на 

българите произхожда от гръцката духовна власт. И 

голямо насилие търпят несправедливо в тия времена от 

гръцките владици, но българите ги приемат благоговейно 

и ги почитат като архиереи, плащат им двойно 

дължимото. Затова ще приемат от Бога своята награда 

за простотата и незлобието си. Така и ония архиереи, 

които с турска сила, а не с архиерейски закон причиняват 

на българите голяма обида и насилие, и те по своите дела 

и безсъвестност ще приемат своята награда от Бога, 

както и казано: въздай всекиму според неговите дела.
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Спомен за Димитър Мутев
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Спомен за Димитър Мутев
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„Дълбокоучений и ученейши д-р Димитър Мутев“ – така го наричат 
бесарабските българи, сред които живее през последните си години 
докторът по философия и духовният водител на нашите сънародници 
в Украйна през 60-те години на XIX век д-р Димитър Мутев, полигло-
тът, педагогът, преводачът, редакторът, творецът, родолюбецът, 
директорът на първата българска гимназия в Болград „Г. С. Раковски“, 
превърнал я в елитно средно училище на европейско ниво. Заслугите на 
един от първите български учени и интелектуалци към българското 
образование и наука са неизмерими, но България като че ли недоста-
тъчно помни своите предани, честни и отдадени синове. Делото му се 
губи в неясни очер тания, споменавано мимоходом в новобългарските 
културни процеси. Истината за този именит българин, който се съ-
измерва с европейския стандарт за личност и творец в много посоки, 
предстои, надяваме се, да бъде изведена в целия си блясък – дължим му 
го като потомци и хора, които не просто приемат неговите послания, 
но и продължават делото му. Посадил корена си в небето, д-р Димитър 
Мутев черпи оттам сила да сее свобода в душата на поробените си 
съотечественици в една изключително враждебна среда, въпреки коя-
то краткият му живот прилича на „дърво, посадено край потоци води“. 
Днес имаме други предизвикателства и други битки, но свободата не е 
историческо понятие, а духовно, тя е вътре в нас и всеки сам я отглеж-
да в себе си. Срещата ни с личности като д-р Мутев ни дава ключ към 
възможността личната ни свобода да стане свобода на хиляди други.
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Димитър Мутев е роден на 4 сеп-
тември 1818 година в Калофер, едно 
богато селище по това време. Баща 
му – Стефан Мутев, е заможен тър-
говец и фамилията му е многолюдна. 
Кърджалийски орди нападат града и 
го опожаряват, което става причина 
семейството да емигрира в Одеса в 
началото на 30-те години на XIX вeк. 
Домът им на улица „Греческа“ е отво-
рен за пребиваващата там българска 
интелигенция, превърнал се в нещо 
като  литературен салон. В него чес-

то отсядат Ботьо Петков, Васил 
Друмев, Найден Геров. Една от основ-
ните теми, която се разисква, е дали 
може и как да се пише поезия на бъл-
гарски език – тема, която днес звучи 
странно, но не и тогава, когато все 
още българската интелигенция тър-
си себе си в зараждащата се нацио-
нална идея и българската национална 
литература прави първите си стъп-
ки. Атмосферата, пропита с родо-
любиви чувства, любов към книгите 
и възвишени идеали, е изключително 
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благоприятна за изграждане на 
личности като Димитър и Еле-
на Мутеви, емблематични имена 
в Българското възраждане, които 
респектират с богатата си еру-
диция и разностранни способности.

Оставили зад гърба си единия бич – 
на робството и кърджалийските 
орди, в семейството се настанява 
друг бич, не по-малко страшен – „жъл-
тата гостенка“ отнела живота на 8 
човека в семейството за 12 години. 
Умират най-напред бащата и майка-
та, сестрите на Димитър – Теофани 
и Ана, брат му Никола, отишъл да учи 
музика в Рим и там починал на 19 го-
дини, чичо Евстати, който поема гри-
жата за семейството след смъртта 
на Стефан Мутев, леля Ана и нейният 
съпруг Стефан Тошкович, известен 
търговец и благодетел, бабата и дя-
дото, доживели 90-годишна възраст. 
За малката Елена Мутева, бъдещата 
първа българска поетеса, преводач-
ка, фолклористка, интелектуалка, се 
грижат по-големите й братя Дими-
тър и Христо, отдали живота си на 
науката.

В Одеса Димитър завършва гимна-
зия и постъпва във Физико-мате-
матическия отдел на Ришельовския 
лицей, едно престижно училище 
по това време, създаден като ели-
тен лицей за обучение на държавни 
служители от губернатора на Но-

ворусия херцог Ришельо. По данни 
на Петроградския архив, през 1840-
1842 г. в Херсонската семинария и 
одеските училища учат 13 българ-
чета: Константин Петкович, Спи-
ридон Палаузов, Николай Палаузов, 
Владимир Палаузов, Найден Геров, 
Сава Радулов и др. Димитър Мутев 
е първият българин, завършил с от-
личен успех тригодишния висш курс 
на Ришельовския лицей.

Личността, която оказва огромно вли-
яние върху развитието на Димитър, 
Елена и Христо, е Михаил Павловски, 
професор в Ришельовския лицей, тре-
то поколение духовник, който освен 
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че им е преподавал Закон Божи, е бил 
и духовен наставник на семейство-
то. Един друг преподавател в лицея – 
професор Браун, съветва Димитър да 
продължи следването си в Германия 

и той заминава за Бон, където учи в 

прочутия Бонски университет, чиито 

възпитаници и преподаватели по-къс-

но са Карл Маркс, Фридрих Ницше, папа 

Бенедикт XVI и шестима нобелови ла-

уреати (Райнхард Зелтен, Волфганг 

Паул, Луиджи Пирандело и др.). Оттам 

се прехвърля в Берлинския универси-

тет, където специализира физика, ес-

тествени науки и метрология. 

През 1842 г. следва аспирантура и 

защитава блестящо докторска ди-

сертация по физика на ла-

тински език, която ведна-

га влиза в обръщение и има 

голяма практическа стой-

ност. Любопитен факт е, че 

на титулната страница на 

неговия труд, под името му 

е изписано „българин“ – Бъл-

гария не присъства на ев-

ропейската карта от пет 

века, а съществуването на 

българския етнос ще бъде 

признато от Османската 

империя приблизително 30 години по-

късно, със създаването на Българска-

та екзархия. До този момент всички 

народи в Османската империя са били 
„рум-милет“, обща православна общ-

ност, и не се е правела разлика между 
тях в етническо отношение.

Завършил като доктор по философия 
и свободни науки, Димитър Мутев се 
превръща в един от най-образовани-
те българи на своето време, владеещ 
десет езика: руски, френски, немски, 
английски, гръцки, румънски, италиан-
ски, турски, латински и старогръцки. 
Неговите полиглотски способности 
и изключителната му ерудираност 
го правят един от най-уважаваните 
млади учени в германската столица.

Оскъдни са сведенията за живота на 
д-р Димитър Мутев за следващите 
петнадесетина години. Знае се само, 
че преподава философия в една пе-

тербургска гимназия. През 
този период сестра му Еле-
на Мутева е много активна 
в културния и обществен 
живот в Одеса. Пише сти-
хове, превежда руски, турски 
и източни приказки, както 
и от руски език романа на 
Александър Велтман „Райна, 
българска царкиня“ на „кра-
сен български език“ (проф. 
Балан). На нея се приписва и 
творбата „Рождество Хри-

стово“, която българските студенти 
в Одеса пеели по онова време. Елена 
показва блестяща езикова култура и 
детайлно познаване на художестве-
ния руски език. Освен това събира 
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народни легенди, 
исторически пре-
дания и песни за 
руския славист 
проф. Виктор Гри-
горович (1844), 
като две от пе-
сните „Радо, бяла 
Радо“ и „Ах, Мара, 
бяла цвето“ и 
днес се пазят в 
музея на чешкото 

кралство, като образци на българско-

то народно творчество. 

Нейната ерудираност, въпреки мла-

достта й (тогава е била на 15 годи-

ни), изключително много впечатлява 

прочутия тогава професор Виктор 

Григорович, който прокламира идея-

та за обединение на сръбския и бъл-

гарския език. „Девица Елена Мутева“ 

решително реагира публично срещу 

този проект, убеждавайки професора 

в неговата несъстоятелност. За нея 

проф. Шишманов казва , че е „първата 

българска образована жена, строи-

тел на новия български литературен 

език, която наравно с мъжа вложи 

нещо от себе си в изграждането на 

нашия Ренесанс“. „Жълтата гостен-

ка“ обаче не отминава и нея и взема 

живота й по Великден през 1854  г. 

Елена е едва 25 годишна, но духовно-

то наследство и приносът й за бъл-

гарската култура са неоценими. Неин 
последен изповедник е духовният й 

наставник проф. Михаил Павловски.

През 1857 г. д-р Димитър Мутев се 
завръща в Одеса. Дълго той търси 
своето място и като човек с дос-
тойнство, носейки в себе си изклю-
чителна ерудиция и образованост, 
очаква да бъде поканен от български-
те среди в служение на просветно-
то дело. Сава Филаретов подсказва 
това в едно свое писмо: „И кажете да 
поканят Димитър Мутев“. А в писмо 
на самия Мутев до Найден Геров се 
казва така: „Одаята ми е българска 
канцелария, но да не си мислите, че 
аз пиша проекти, не. Правя адвокат-
ство. Идват при мен и един иска ор-
дени, друг – награди, и всичките са 
свързани с Кримската война“... 

Междувременно, от няколко години 
в Одеса функционира Одеското бъл-
гарско настоятелство, поставило си 
благотворителни и просветни зада-
чи, с идеята за създаване на незави-
симо княжество с помощта на Русия. 
Негов пръв председател е габровски-
ят търговец Николай Палаузов, а Най-
ден Геров е първият неин представи-
тел, който е изпратен с мисия в по-
робеното отечество. В състава на 
настоятелството влизат влиятелни 
одески българи, търговци и църковни 
дейци, между които Стефан Тошко-
вич, съпруг на лелята на Димитър Му-
тев – Ана, Константин Палаузов и др. 
Настоятелството подпомага много 
млади българи да получат образова-
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ние в украинските и руските гимна-
зии и университети, осигурявайки им 
стипендии. Един от тях по-късно е 
Христо Ботев, както и пет български 
девойки, получили образование в Оде-
ските девически училища, и десет – в 
Левашовския пансион в Киев. Благо-
дарение на настоятелството някол-
костотин български черкви в Крайду-
навска България, в Тракия и Македония 
получават книги, принадлежности, 
камбани и одежди; съществуващите 
училища са снабдени с книги, карти 
и други принадлежности; отворени 
са нови училища, а много свещеници 
и учители получават нужното обра-
зование, за да се върнат и служат в 
отечеството си. 

В същото време българите от Ца-
риград през 50-те години на XIX век 
вече са извоювали не една победа. 
През лятото на 1849 г. турското 
правителство издава специален фер-
ман, с който разрешава на българите 
да имат своя църковна община в Ца-
риград, начело с български владика. 
С този акт империята за пръв път 
официално признава българите за 
отделна народностна общност. В 
резултат се формира многочислена 
българска църковна община, в коя-
то влизат видни представители на 
българската колония в имперската 
столица. Активна роля в изгражда-
нето на общината играе Ал. Екзарх, 
който започва издаването на пър-
вия местен български „Цариградски 

вестник“, излизал от 1848 до 1862 г., 
едно от най-сериозните издания на 
български език през Възраждането. В 
него са публикувани публицистични и 
документални географски, историче-
ски и биографични очерци, художест-
вена литература, „даскалска поезия“, 
преводи, адаптации на чужди книги, 

например „Чудесиите на Робинзон 

Крузо“ на Даниел Дефо и „Еничерите“ 

на Мор Йокай. Пак там дебютират 

Добри Чинтулов и Петко Славейков, а 

Йордан Хаджиконстантинов Джинот 

публикува множество статии, бележ-

ки и литературни произведения.

За кратко време на мястото, дарено 

от Стефан Богориди, е построена 

българската църква, наречена „Св.

Стефан“, по името на ктитора. Съ-

щевременно е създадено и училище за 

български духовници. По този начин 

идеята на Бозвели и Макариополски за 

организация и ръководен център полу-

чава реализация през 1850-51 година. 

Няколко години по-късно обнародва-

ният реформен акт на Високата пор-

та – Хатихумаюн, осигурява равни 

възможности за всички поданици на 

Османската империя, като особено 

значение за българите има обеща-

нието всяка етническа и религиозна 

общност да има свое самостоятелно 

представителство в Цариград.

Именно в това динамично и пълно със 

събития време, д-р Димитър Мутев 

е поканен от българската община 
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в Цариград да започне издаването 
на списание „Български книжици“. 
Той пристига в града на Босфора 
през 1857 г. и се включва в бурния 
обществен живот за около две 
години. Заедно с Драган Цанков, 
основава списанието „Български 
книжици“, което започва да излиза 
през 1858 г., и годишника „Месецо-
слов на българската книжнина“. 
В уводната статия на първата 
книжка д-р Димитър Мутев, като 
дълбоко вярващ човек, пише, че 
започва изданието „със слава 
Божия“, „със слава и благодаре-
ние Богу“ и излиза с обръщение 
към своите читатели:

„Любезний народе! Върви, 
върви напред! Ти много 
си назад от другите на-
роди, затова, когато си 
се пробудил от мрака и 
невежеството, трябва да уд-
воиш и утроиш своите трудове 
и попечения и нищо да не жа-
лиш, за да просветиш себе си с 
потребните науки и познание.“

Списанието защитава своето високо 
научно ниво до излизането на послед-
ната книжка през 1862 г. и се сочи за 
десетки години напред като образец 
на качествена публицистика. В него 
излизат статии, литературни твор-
би, рецензии, бележки, дописки, дело 
на десетки български възрожденци, 
общественици, писатели, публицис-

ти, учители, свещеници. Въпреки че 
повечето статии са неподписани, 
с изключение само на две, списание-
то се превръща в духовен център за 
българската интелигенция. В стати-
ята „Метеорологическите явления“ 
д-р Димитър Мутев пише: 

„Подир Словото Божие, с което 
ние начиноваме нашите „Кни-
жици“, което всякога ще най-
де място в нашите „Книжици“. 
Второ място даваме на наука-
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та, както си му прилича, и се 
надяваме, че по тая част не 
ще останем скудни от сътруд-
ници“.

Д-р Димитър Мутев прокарва рево-

люционната за времето си идея, че 

книжовният български език трябва 

да се изгражда на основата на народ-

ните говори – идея, споделена още 

приживе от неговата сестра Елена 

Мутева. В „Български книжици“ той 

за пръв път публикува цикъл от ней-

ни стихотворения – „Басня“ и одата 

„Бог“, нейните „Турски приказки“, пре-

вода на романа на Александър Велт-

ман „Райна, българска царкиня“, пре-

търпял впоследствие още 7 издания. 

За пръв път в българско издание се 

явява име на българска жена. В бележ-

ка под линия той пише: 

„Тоя ръкопис, заедно с много 
други, които постепенно ще 
обнародвами, останали са от 
покойната Елена Мутьева, коя-
то е известна на българската 
книжнина с преводът: „Райна, 
българска царкиня“ на Алек-
сандър Велтман“.

По тази повест след години Добри 

Войников ще напише пиеса, която ще 

се играе дълго из цяла България много 

успешно. Години по-късно, като дирек-

тор на Болградската гимназия, която 

разполага с печатница, д-р Мутев 
има намерение да събере и отпеча-

та произведенията на сестра си, но 
и тогава не успява. След неговата 
смърт ръкописите и архивът на се-
мейството изчезват.

Като приложение към „Български кни-
жици“, той публикува превода от ан-
глийски на български език първа част 
на „Чичева Томова колиба“ или „Живот 
на негритяните в неволническите 
държави на Америка“ (1858). Веро-
ятно д-р Мутев е използвал и руския 
превод, и анонимното предисловие 
към него, но безспорно оригиналното 
произведение е било водещо в този 
огромен труд. За пръв път англоези-
чен текст е преведен на български 
без посредник. Предговорът съдържа 
християнската позиция към робство-
то, а преводачът добавя и кратък ли-
чен коментар.

Романът е наречен „енциклопедия 
на негърския живот“ и този, който 
дръзне да се заеме с неговия превод, 
трябва да бъде човек с отлични по-
знания на езика, бита и културата 
на англоезичния свят, да притежа-
ва и дар слово – д-р Димитър Мутев 
напълно се вписва в образа на такъв 
човек. Неговият труд, в сравнение с 
последвалите преводи на „Чичо Томо-
вата колиба“, е най-близък до оригина-
ла. Гаврил Кръстевич хвали превода, 
като казва, че е написан с „простота 
и яснота на изразяването, сладост 
и гладкост на езика“. Като графично 
оформление, преводачът копира фор-
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мата, с която е от-
печатана Библията 
– с по две колони на 
страница.

Широко изследване 
върху този превод 
прави Мария Пилева в 
своя дисертационен 
труд „Религиозни мо-
тиви в българските 
преводи на англоезич-
на белетристика през ХIХ век“, къде-
то говори за стремежа на преводача 
„да насочи читателите към онова, 
което да даде знание на народа за 
сходни страдания“, „когато самоо-
съзнаването на българина става чрез 
изпитанието на чуждото“. Романът 
завършва с „апел към християнската 
църква да се реформира, покае и спа-
зи дълга си към поробените, за да не 
предизвика Божия гняв“. 

Димитър Мутев е главен редактор 
на първите 16 книжки, но работата 
е изключително трудна и се отразя-
ва на здравето му. Спомоществова-
телите на списанието разбират, че 
един човек е недостатъчен да под-
готвя списанието сам и на помощ 
идва Иван Богоров, по-късно Гаврил 
Кръстевич, Тодор Бурмов, Сава Фила-
ретов. В същото време, през август 

1859 г., Попечителният комитет на 

Централното българско училище „Св. 

св. Кирил и Методий“ в Болград кани 

д-р Мутев за директор. Въпреки раз-

клатеното си здраве, д-р Димитър 

Мутев приема поканата и заминава 

за Болград, където остава до края на 

живота си.

Поради руската политика за създава-

не на централизирана образователна 

система, да бъде открито българско 

училище в Болград става възможно 

едва след Кримската война, когато 

градът с 40-те български колонии 

е присъединен към Молдова. През 

1858 г. делегация на българските ко-

лонии представя в Яш подписка за 

откриване на училище, адресирана до 

княз Никола Конаки-Богориди, който е 

от български произход, роден в семей-

ството на Стефан Богориди. Георги 

Раковски, който е съученик и приятел 

на княза от Великата школа в Цари-

град, по това време се намира в Яш 

и оказва помощ за издаването на хри-

совул, според който в Болград се от-

крива Българско централно училище, 

достъпно за българските преселници 

и за всички, които желаят да учат в 
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него, без значение от материалното 

им положение. Единственото условие, 

което се поставя, е учениците да бъ-
дат православни християни. Езиците, 
на които е позволено да се преподава, 
са български и румънски. 

Така на 1 май 1859 г. Болгарското цен-
трално училище „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“ тържествено отваря врати, 
с първи и втори прогимназиален клас. 
Обучението се извършва в две сте-
пени: след три години от гимназията 
излизат подготвени учители и писа-
ри, а след четиригодишен период – 
онези, които желаят да продължат 
във висше учебно заведение. Първи 
директор на гимназията е Сава Ра-
дулов, бивш учител в местното вза-
имно училище, когото помним като 
един от преводачите на Новия завет, 
като учител на Христо Г. Данов и 
Марин Дринов – именно той въвежда 

българския език в обучението на гим-
назията.

Първата работа на новия директор 
е да събере опитен и ерудиран екип. 
Така в Болградската гимназия започ-
ват преподавателска работа Васил 
Попович – учител по български език и 
литература, завършил Московски уни-
верситет; Теодоси Икономов – препо-
давател по старобългарски език, учил 
в Киев и Прага; изтъкнатият мате-
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матик Иван Филипов и Никола Казана-
кли, който обучава българчетата по 
география. Самият Димитър Мутев 
преподава физика и естествена ис-
тория. 

Извън ангажиментите си в гимназия-
та, той обикаля заедно с Павел Грама-
дов българските селища в Бесарабия 
за възстановяване на затворените 
български училища след Кримската 
война, превърнати в дюкяни и кръч-
ми, за възстановяване на уволнените 
учители и откриване на нови учили-
ща. Двамата се грижат и за промя-
на в методиката на обучение, което 
предизвиква конфликт с румънските 
власти и сподвижникът на Димитър 
Мутев е уволнен. И през следващи-
те години конфликтът с румънската 
администрация не престава, поради 
нейните усилия да въведе румънски 

език и румънски програми в училища-
та, за да интегрират българските 
училища в румънската образовател-
на система.

Въпреки това, д-р Мутев успява да 
превърне Болградската гимназия в 
обществен и духовен център на бъл-
гарите в Бесарабия. Финансирането 
на гимназията се извършва от такси 
от обществени имоти, от риболова 
в езерата на Бесарабия и двата мо-
ста, от петте кръчми и земята, да-
дена под аренда. Още в началото той 
открива пансион към училището, къ-
дето са настанени българчетата от 
бесарабските села и от селищата 
в поробеното отечество, осигурява 
им безплатна храна, зимна и лятна 
униформа, бельо, учебници и всички 
необходими учебни помагала. По-бо-
гатите родителите на някои ученици 
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заплащат такса, за всички останали 
обучението е безплатно.

Д-р Димитър Мутев работи наширо-

ко и със замах. Изумителен е фактът, 

че през 1862 г. в Болградската гимна-

зия функционира оркестър, хор и са-

модеен театър. Не по-малка ценност 

е откриването на училищна библио-

тека, която съдържа над 40 000 кни-

ги, дарени от самия Димитър Мутев. 

(През 1934 г. има сведение, че цялата 

библиотека е смъкната в мазето и 

книгите са сериозно застрашени)...

За просветното дело огромно значе-

ние има отварянето на печатница 

към учебното заведение през 1860 г., 

като за тази цел закупува печатар-

ски машини от Прага. Голяма заслуга 

за това има Евлоги Георгиев, който 

установява връзки с европейски ти-

пографски предприятия и спомага за 

ангажирането на печатари и слово-

слагатели. Неговата безупречна фи-
нансова документация допринася за 
ускореното въвеждане на печатница-
та в действие. Евлоги Георгиев под-

писва всичките си писма до д-р Му-
тев с „Ваш приятел“.

Започва трескава издателска дей-
ност. За 17 години са отпечатани 
около 64 български книги и 4 перио-
дични издания, учебници, вестници и 
списания, като „Общ труд“ (3 книж-
ки) – книжовно списание с редактор 
Теодосий Икономов, което има про-

светен и литературен характер и 
публикува стихове от Добри Войни-
ков, Васил Попович, Никола Козлев, Ди-
митър Великсин, а също и български 
фолклорни произведения. Сп. „Духовни 
книжки“, в. „Пътник“ и по-късно „Бъл-
гарски глас“ (1876-77 г.). Пак там са 
отпечатани преведените от гръцки, 
руски и френски език и съставени от 
Сава Радулов редица учебници, както 
и неговия труд „Начална граматика за 
изучение на българский язик по начин 
практический“ (Болград, 1873 г.) За да 
издейства разрешително за печат-
ницата, той спазва обещанието си 
да отпечата книги и издания на ру-
мънски език.

Болградската печатница е своеоб-
разно продължение на „Български кни-
жици“. През 1862 г. излиза под редак-
ция на д-р Мутев книгата „За длъж-
ностите на человека“ от Силвио Пе-
лико, преводът от италиански е дело 
на неговия първи братовчед Димитър 
Ст. Тошкович. В Русия казват за тази 
книга, че е „най-четена след Еванге-
лието“. В предговора д-р Мутев пише, 
че предназначението на книгата е 
за всички млади хора и представлява 
„подтик към добродетели„: значение-
то на дълга – любов към истината, 
любов към Храма, милосърдие, уваже-
ние на човешкото достойнство, лю-
бов към Отечеството, синовна обич, 
уважение към старите хора и към 
прадедите, братска любов, другар-
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ство, учение, избор на призвания, а за 

спокойствието на духа – разкаяние и 

поправяне. Целта на гимназията спо-

ред Мутев е „… умствено, нравстве-

но и естетическо възпитание на 

човека”. Тези християнски ценности 

лежат в основата на Болградската 

гимназия. Ето защо тя дава толкова 

много строители на нова България, 

включили се в обществено-политиче-

ския живот след Освобождението.

„През устройственото повре-
мие на Болградската гимназия 
нейният живот е текъл твър-
де спокойно както в учебно, 
така и в обществено отноше-
ние. Тогава нейните учители са 

радили повече и книжевно, а 
нейната печатница е изкара-
ла важни български издания... 
Случи се да дойдат за учение 
в гимназията неколцина юно-
ши из България, следвали на 
сръбски стипендии в Белград-
ски училища и напуснали по-
ради някакви неприязни спрямо 
тяхната българска народност: 
Димитър Йосифов от Прилеп, 
друг от Видин, а трети, Атанас 
Хитов от Сливен... Тяхното до-
хождане в Болград съвпадна и 
с учителството на Василь Сто-
янов. Разкази на тия юноши за 
видено и патено в сръбската 
столица и другаде или за пре-
живяно в техните родни мес-
та, занимаваха живо умовете 
и въображението на местните 
болградски ученици... Между 
нас затече една нова струя: тя 
се насочваше към самообразо-
вание и българщина“. 

Александър Теодоров-Балан

Всички ученици и болградски граж-
дани обичат и почитат д-р Дими-
тър Мутев за неговия просветен ум, 
енергия и честност. В гимназията 
цари строга дисциплина и думата 
на нейния директор е закон както за 
преподаватели, така и за ученици. В 
знак на особена почит, учителят по 
рисуване – чехът Киншнер, рисува 
овален портрет на д-р Мутев, поста-
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вен в тежка, скъпа рамка от черно 
дърво, вероятно по примера на порт-
ретите на ректорите в европейски-
те университети. Има и друга версия 
за художника, Титоров казва, че порт-
ретът е „изписан, ако паметта ни не 
лъже от италианецът Сикко, учител 
по рисуване в Болградската гимназия 
през 1869–1877“. Редом с него, на сте-
ната в актовата зала са окачени две 
дипломи на д-р Мутев, изписани със 
златни букви – едната на латински, 
другата на руски. Незнайко кога и как, 
обаче, те изчезват.

Когато през 60-те години на XX в. из-
следователката на живота и делото 
на Елена и Димитър Мутеви – Марина 
Младенова, заминава за Болград, не 
открива нито архив, нито портрет, а 
библиотеката е била изгорена. Няма 
дори снимка на портрета.

„Портретът на товарищ Мутев, 
с веща ръка изрисуван, се за-
вардваше в школата. Изпълнен 
в масло, в естествена големи-
на, до пояса, в черен костюм 
и елегантна светла връзка, с 
брада и дълга коса, с инте-
лигентно лице и умен поглед. 
Той беше поставен в голяма 
масивна рамка от скъпо чер-
но дърво. Трима-четирима души 
го сваляха при ремонт. Самият 
портрет в овална форма беше 
по-голям от метър на метър 

и половина, украсен наоколо с 
позлатен орнамент, като пунк-
тирна линия и беше силно на-
тегнат, втъкнат в четириъгъл-
ната рамка. В началото стоеше 
в моя директорски кабинет, по-
сле в коридора, срещу актова-
та зала. През 1968 или 1969 г. 
някой го поиска за музея на 
интернационалната дружба. Не 
се водеше на никого, взеха го 
от нас, без акт“. 

Анелия Ивановна Параскевова, 
директорка на гимназията през 

70-те години на XX в.

Д. Мутев, худ. Александър Кара
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Така и никой не може да каже къде се 
намира този музей на интернацио-
налната дружба, нито кои са били 
мъжете, отнесли портрета. Запазе-
на е една-единствена снимка на д-р 
Мутев в цял ръст, по която нашият 
сънародник от Украйна, художникът 
Александър Кара, е нарисувал нов 
портрет, заплатен със средства от 
Конгреса на българите в Украйна.

А Болградската гимназия, поради ви-
соките си стандарти, е наричана 
„първи български университет“. До 
1888 г., когато се открива Софийския 
университет, завършват 21 випуска 
с общо 203 дипломирали се българи 
и 11 ученици от друга националност. 
Поради отличната им подготовка на 
европейско ниво и безупречното им 
владеене на немски и френски език, 
повечето от възпитаниците продъл-
жават образованието си в универси-
тетите на Франция, Швейцария, Гер-
мания, Австро-Унгария, Русия. Преце-
дент за европейските университети 
е фактът, че 19 българи получават 
стипендии от Болградската гимна-
зия, които са от 6 до 8 пъти по-го-
леми от държавните стипендии във 
Франция, Германия, Австро-Унгария...

Години наред д-р Мутев боледува от 
туберкулоза. „Жълтата гостенка“, по 
семейна „традиция“,  отнема живота 
му на 14 януари 1864 г., когато е само 
на 46 години. Във в. „Българска пчела“ 

от 24 януари, с.г., издаван в Браила, 
излиза следното съобщение: 

„Писмата ни от Болград ни известя-
ват жалостната случка за смъртта 
на г. Димитра Мутева, директор на 
Болградското централно училище, 
което се случило във вторник 14 яну-
ари през нощта. Г. Мутев падна от 
една зла и продължена болест. Обря-
дът на погребението му са извърши 
на 16-ти януяри с приличната почет. 
Четири слова се изрекли от учители-
те на Болградското училище над но-
силото му. Както подобава на поли-
глот, бил изпратен със слова на три 
езика: български, влашки и руски“.

На погребението се стичат хиляди 
българи от цяла Бесарабия и отвъд 
Дунава. През всички тези години „и 
до днес старите болградчани спо-
менуват името на Мутева с почит“. 
Споменът за него и до ден днешен се 
предава от родители на деца. 



Религиозното

в ранните 

български преводи

на англоезична 

литература

Имало ли е литературна

цензура през Българското

възраждане

Интервю на Маргарита Друмева

c Мария Пилева 
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МАРИЯ ПИЛЕВА е родена през 1972 г. в София.  През 1996 г. получава сертифи-
кат за библеискита от Vision International University. Завършва българска фило-
логия в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2011 г., а през 2012 г. – магистърската 
програма „Преводач редактор“, в рамките на която защитава тезата „Бъл-
гарската рецепция на преводите на Чичо Томовата колиба на Хариет Бийчър 
Стоу“.

Изследователските й интереси са в областта на литературознанието, ре-
лигията, историята, теорията на превода. Занимава се с редактиране и пре-
вод и е автор на разкази и публицистични материали, публикувани в сп. „Лия”. 
Нейни студии, статии и рецензии са публикувани в „Литературен вестник”, 
сп. „Литературна мисъл”, „Литературата”,  Littera et Lingua, в годишници и 
сборници на СУ, БСУ и др.

През 2014 г. взима участие в подготовката и провеждането на конференция-
та „Елена и Димитър Мутеви: ранните пътища на българската модерност”. 
Представя в рамките на Семинар за хуманитаристи към СУ „Св. Кл. Охридски“ 
два свои текста – „Проблемът мотив в литературата“ (2014) и „Тюбинген – 
немският Кеймбридж?“ (2016).

Специализира в Тюбингенския университет „Еберхард Карл“ (2015), където се 
включва в проекта Annotating Literature на проф. д-р Матиас Бауер за анотира-
не на Камбаните (Chimes) на Чарлс Дикенс. 

През 2016 г. защитава дисертация, свързана с проблема за религиозните мо-
тиви в преводната литература. Като докторант по българска литература 
(2013–2016) в СУ „Св. Кл. Охридски“ участва в проектите „Развитие и усъ-
вършенстване на междуфакултетска Докторантска програма в областта 
на педагогическите изследвания и електронното обучение в СУ“ и „Български 
мемоари на ХIХ век”. 

Никой не би могъл да предположи при 
първата си среща с Мария, че е от-
гледала три деца и толкова години 
е дишала библиотечна прах като 
един истински „събирач на изрече-
ния“. Наглед мъничко момиче, но с го-
лямо сърце, което носи грижата за 
другия и мисълта за вечните неща, 
които се съдържат в словата на 
личности, живели в различни векове 
и при различни обстоятелства, но 
обединени от силата да обръщат 
посоките в живота на много хора 
към светлината... 
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Докторската дисертация на тема 
„Религиозни мотиви в българските 
преводи на англоезична белетристи-
ка през ХIХ век“*, която тя защити 
през юни тази година, е повод за раз-
говора с Мария Пилева.

Мария, защо избра темата 
за религиозните мотиви 
в българските преводи на 
англоезична белетристика 
през XIX век? 

Изборът на темата е провокиран 
преди всичко от липсата на задълбо-
чени проучвания в тази област. Тема-
та се оказва по особен начин акту-
ална и днес. За религиозните мотиви 
в българската литература е писано 
немалко и по различни поводи особе-
но през последните 27 години, но не 
стои така въпросът с преводните 
произведения и в частност с тези 
от англоезични автори.  В съпоста-
вителното изследване на преводи на 
творби на знакови белетристи (Джон 
Бъниан, Даниел Дефо, Чарлс Дикенс, 
Хариет Бийчър Стоу), осъществени 
през ХIХ в., в процеса на изследване-
то се откроиха не само религиозни, 
но социални, философски и др. аспе-
кти. Творби като „Робинзон Крузо“ 
и „Пътешественикът“ са сочени за 
„резервоар” за мотиви или мозайка от 

мотиви, алюзии, митологеми, а авто-

рите им заимстват множество идеи 

от Библията като първоизточник. 

Именно тези мотиви са били цензури-

рани в периода 1944–89 г. и за съжа-

ление, именно такива орязани и изкри-

вени преводи са познати на повечето 

читатели, поради огромните тира-

жи и манипулираните предговори и 

послеслови. А в по-старите преводи 

изпъква определено богатството и 

трайното присъствие на религиозни 

мотиви.

Кои са най-ранните преводи 
и от кого са направени те?

Ако става дума за първата преведе-

на англоезична творба на български 

език, не може да се посочи съвсем 

точно началото, тъй като при първи-

те творби, разпространявани в ръко-

пис, приемствените връзки със ста-

рата книжнина са стабилни. За долна 

условна граница на англоезичната 

рецепция се приема превеждането и 

отпечатването на „Мудрост добра-

го Рихарда“ през 1837 г., написан от 

една значителна фигура на Амери-

канското просвещение – Бенджамин 

Франклин. По същото време Райно 

Попович – учител и книжовник с голям 

принос за обогатяване на изразните 

средства на българския език – пре-
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вежда „Младаго Робинсона случаи“, но 
не успява да го издаде. Този останал 
в ръкопис превод от 1841 г. е и пър-
вият преведен английски чист беле-
тристичен жанр – романовият, но от 
гръцки текст посредник. Следващи-
ят превод на същото произведение 

е осъществен и публикуван от друг 
книжовник и будител, радетел за чис-
тотата на българския език, който 
развива идеята за налагане на живия 
народен говор (източното наречие) 
в литературния език – Иван Богоров, 
през 1849 г.
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Може ли да се каже, че има 
приемственост в българска-
та преводаческа традиция, 
имайки предвид богата-
та книжовна дейност през 
Средновековието, до пада-
нето на България под Осман-
ско владичество?

В началото на старобългарската 
литература стои преводаческата 
дейност на братята Кирил и Мето-
дий и техните сподвижници, свърза-
на със създаването на нова азбука 
и с изграждането на нов литерату-
рен език, с основната цел да бъдат 
представени Свещените текстове 
на Библията, както и богослужебна 
литература на славяните. Най-общо 
за преводаческата традиция може 
да се каже, че старобългарските 
книжовници се придържат към общи 
принципи за превод през Среднове-
ковието. Патриарх Евтимий прави 
редакция – опит за връщане „високо 
при изворите”. В поетиката на въз-
рожденските преводни и оригинал-
ни творби се забелязват сходни със 
средновековната българска книжни-
на черти – сигурно доказателство 
за приемствените връзки между тях. 
Известна жанрова приемственост 
се наблюдава с житието – най-раз-
пространения тогава повествовате-

лен вид, постепенно трансформиран 
в биография. Биографичното повест-
вование, част от каквото намираме 

в преводите на „Робинзон Крузо“ и Чи-

чо-Томовата колиба“, се приема най-

лесно от непросветения масов чи-

тател, подготвен за възприемането 

му именно от нравоучителната жи-

тийна и дамаскинар ска литература. 

Възстановяването на прекъснатата 

национална традиция всъщност ста-

ва централен ориентир на Възражда-

нето.

По какви пътища стигат до 
България произведенията на 
западната и англоезичната 
литература? 

През Възраждането съществуват ня-

колко културни центрове – Цариград, 

Одеса, Москва, Браила и др., където 

редица българи учат и получават 

достъп до произведения на западно-

европейската литература. Оформят 

се концепции за това кои от тях си 

заслужава да бъдат преведени и изда-

дени, търсят се спомоществователи 

и издатели. През ХIХ в. по различни 

пътища се получава информация за 
английската литература, основните 
от които са Цариградският Робърт 
колеж, където учат десетки българ-
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ски младежи до Освобождението, а 

след това броят им нараства много-

кратно, някои английски университе-

ти в Европа, протестантските учи-

лища в Самоков и Банско, дейността 

на американските и английски миси-

онери, засилващата се търговия с 

Англия. Но въпреки това английският 

език, литература, изкуство, начин на 

мислене остават чужди за българи-

те. Литературните историци споде-

лят, че дори и след Освобождението 

България остава далеч от англосак-

сонския културен дух и не успява да 

почерпи достатъчно от изворите на 

безсмъртното творчество на Шек-

спир, Нютон и мн. др. Около 150 бъл-

гарски интелектуалци преди 1878 г. 

са говорили английски език и са позна-

вали лично американски мисионери, 

журналисти, дипломати, пътешест-

веници, но нито българите, нито аме-

риканците са се възползвали от тези 

връзки.

Имало ли е цензура през XIX 
век и доколко тези преводи 
са били достъпни до широк 
кръг български читатели?

Въпросът за цензурата през ХIХ в. 

има няколко аспекта. Съществуват 

няколко вида цензура до Освобожде-

нието, основната от които е Царска-
та, рационалистко-просветителска 

по своята философия, свързана ос-

новно със забраната и преследване-

то на революционна литература (с 

печат от нея е публикуван преводът 

на Чичева Томова колиба) и Цариград-

ската патриаршеска, която на свой 

ред координира своята политика с 

Московската патриаршия. На друго 

ниво е цензурата, идваща от сре-

дите на по-видни граждани голем-

ци (напр. търновските, котленски, 

битолските), която е свързана с 

необходимостта да се защитава 

православната вяра и засяга повече 

католическата, отколкото протес-

тантската книжнина. Известна е 

и силната съпротива от страна на 

Цариградската патриаршия срещу 

превода на Новия Завет, финансиран 

от Британското и чуждестранно 

библейско дружество, негативните 

настроения срещу протестантския 

превод на цялата Библия. Но цензу-
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ра като тоталитарната, позната 

ни от близкото минало, изличаваща 

всичко, свързано с вяра, Бог, Библия, 

не е била позната през ХIХ в.

След напускане на политическите 

граници на Империята, поради за-

бавеното развитие на българското 

книгоиздаване и книгоразпростране-

ние, сравнително късно са поставени 

въпросите за административното 

уреждане на цензурата. Сериозни 

спорове възникват във връзка с при-

емането на Конституцията на осво-

бодена България през 1879 г., когато 

софийският митрополит Милетий 

предлага „да се учреди цензура вър-

ху съчиненията от духовно и догма-

тическо съдържание”, а русчушкият 

Григорий настоява тя да бъде нео-

граничена, за да не се появяват посе-

гателства върху основите на вяра-

та. Петко Каравелов пък заявява, че 

„много може да се говори по въпроса 

за цензурата, но нищо не може да се 

каже за нейната полезност... днес ще 

запретите богословско съчинение, 

утре философско, а вдругиден ще се 

докопчите и до физиката”.

Официална цензура върху религиоз-

ните мотиви в белетристиката, съ-

дейки от разгледаните произведения, 

не се открива. Наблюдава се извест-

но адаптиране от преводачите на 

библейските заемки и мотиви и при-

ближаването им към православните, 

напр. пренасянето на целия фон на 
сюжетното действие в първия пре-
вод на Коледна песен от празника 
Рождество Христово на по-големия 
за източноправославните христия-
ни празник – Възкресение с неговите 
специфични особености и традиции; 
преводът на Father God с „Отец”, 
вместо баща, „Friend above” – с „Уте-
шител” или с „Господи”, като по този 
начин става отдалечаване от идея-
та за личната връзка и приятелство 
с Бога.

Каква роля играят преводни-
те произведения във форми-
ращата се национална бъл-
гарска литература през Въз-
раждането? До каква степен 
е било „побългаряването“ им 
от българските автори и 
как се е отнасяла литера-
турната критика към тях?

Белетристичните преводи от за-
падноевропейски езици изиграват 
основополагаща роля за развитие-
то на оригиналната художестве-
на литература, особено в началния 
етап от създаването й. Още от 
първите десетилетия на ХIХ в. пре-
водите подготвят появата на бе-
летристичната жанрова формация, 
стават стимул за усъвършенстване 
езика и стила на българските книжо-
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вници, които чрез тях се докосват 
до образците на разказа, повестта, 

романа. Като форма на литерату-

рен контакт с другите европейски 

народи, преводната белетристика 

приобщава българските читатели 

към значими художествени ценнос-

ти, спомага за етническо и култур-

но обособяване на българското, за 

откъсване, дистанциране от ориен-

талското, както и за определянето 

на литературните вкусове и нагла-

си. Благодарение на преводите ре-

дица нови понятия и идеи проникват 

за пръв път в съзнанието на самите 

преводачи, а след това и в народа. 

Има различни степени на побългаря-

ване – малки намеси, отнасящи се до 

външната страна на произведението 

и до езика, като замяна на имена и ре-

алии; по-големи, но придържащи се към 

текста на оригинала, обикновено пре-

разказани пасажи, и съществени ре-

дакции – дотолкова отдалечени от пър-

вообраза, че той трудно бива познат, 

свързани с промени на сюжета и ком-

позицията, повествователния модел и 

образната система, като дори може да 

се стигне до промяна на жанра. Почти 

всички преводачи през Възраждането 

побългаряват до една или друга степен 

превежданото произведение и в също-

то време се обявяват против побълга-

ряването на останалите книжовници. 

„Робинзон Крузо”, „Чичо-Томо-
вата колиба”, „Коледна пе-
сен” – това са произведения, 
с които са израснали поколе-
ния българи. Те са били пре-
ведени на български през Въз-
раждането, когато все още 
не е бил намесен идеологиче-
ският момент за скъсване с 
религиозността. Как се раз-
вива във времето този иде-
ологически момент?

В историята на българските прево-
ди на „Робинзон Крузо“ например мо-
гат да се откроят няколко периода, 
свързани не само с това към каква 
аудитория е насочено изданието, но 
и до каква степен се доближава то 
до оригинала: детство (първоначал-
ната рецепция изключително през 
детски адаптации – първите прево-
ди от средата на ХIХ в.), юношество 
(от появата на по-близки до ориги-
нала преводи до първите преводи от 
английски през 30-те години на ХХ в.), 
застой (или идеологически прочит – 
периодът на цензурата, когато от 
романа са отнети всички библейски 
теми, образи и мотиви, 1944–1989) и 
зрялост (появата на пълните прево-
ди от оригинал след 1989 г.). В кри-
тическите изследвания на творба-
та от периода 1944–89 г. се набляга 
на социално-философската страна 
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на романа, твърди се, че той е илюс-
трация на еснафския манталитет, 
а героите представляват изсушени 
от дидактичната насоченост об-
рази, схеми и т.н. Активният човек, 
попаднал в идеологически рамки, се 
откъсва напълно от библейската 
първооснова.

При „Чичо Томовата колиба“ се накър-
нява целостта на идеята за нуждата 
от Божествена подкрепа и закрила на 
всеки човек, дръзнал да се бори с по-
тисничеството, робството, и тези 
импликации все повече избледняват 
през ХХ в., докато изчезнат напълно 
при последния превод на Анна Каме-
нова, който се преиздава от 1954 г. 
до днес. Този превод е почти напо-
ловина съкратен, премахнати са и в 
него всичките библейски цитати, ду-
ховните песни, реалиите, свързани с 
негърската протестантска култура. 

„Коледна песен“ като че ли не е по-
страдала толкова от цензурата, 
запазени са доста от религиозните 
мотиви, но сюжетът изобилства с 
приказни елементи и общата цел е да 
се покаже социалната неправда. 

Идеологическият прочит нанася най-
големи поражения на рецепцията на 
тези творби. В периода 1944–89 г. 
буквално преводите са ограбвани 
откъм религиозни теми и мотиви, 
фактите са подчинени на предпоста-
вените тези. На някои произведения 
пък напълно е отказан прочит, както 

в случая с „Пътешественикът“ – при 
него ако се отстрани религиозното, 

няма да остане нищо. Онова пред-
убеждение от времето на идеологи-
ческите прочити, за съжаление, про-
дължава да пречи на цялостния анализ 
и на акцентиране върху библейските 
образи, теми и мотиви в класическия 
литературен текст.

Разкажи ни малко повече за 
паралела между „Робинзон 
Крузо” и библейската прит-
ча за блудния син, както и за 
влиянията на Даниел Дефо и 
другите автори от библей-
ските сюжети.

Романът на Д. Дефо „Робинзон Крузо“ 
представлява типичен пример за уме-
ла употреба на мотива за блудния син, 
който може да се нарече и лайтмотив 
или тематичен мотив на цялото по-
вествование. В самия текст персо-
нажът няколко пъти сравнява себе си 
с библейския герой, а компонентите 
на библейския мотив са проектирани 
много ясно в романа. Такива са напус-
кането на дома без бащината бла-
гословия, пътят в чуждата страна, 
идването на себе си, връщането при 
първа възможност. Идването на себе 
си е много силен психологически мо-
мент в оригинала на Дефо – Робинзон 
получава съновидение с ангел с меч в 
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ръка, който го предупреждава, че ще 
умре. Тогава именно той произнася 
първата искрена молитва и започва 
да чете всеки ден от Библиите, кои-
то е спасил от круширалия кораб (в 
оригинала цели 3 броя, а в български-
те преводи някъде са редуцирани, а в 
други напълно липсват).

Творците, възпитани в протестант-
ската и католическата културна 
традиция, използват съзнателно или 
подсъзнателно множество библейски 
образи, теми и мотиви. Изчезването 
на тази обща културна база ощетя-
ва твърде много алюзиите, свързани 
с Библията в творчеството им. Па-
триарсите, Христос, апостолите 
може да не са герои на някой съвре-
менен роман, обаче той да е изцяло 
пропит с тяхното присъствие, че те 
сякаш буквално да говорят от все-
ки абзац. Но съвременният читател 
трудно може да ги разпознае. Напр. 
учениците от елитна столична гим-
назия, запитани за библейски аналог 
на жертвата на Аслан от Хрониките 
на Нарния на К. С. Луис, не успяват да 
стигнат до Разпятието на Христос.

„Чичо Томовата колиба, вер-
ният настойник и изходът 
от Египет” – на тази тема 
си посветила една глава от 
твоя труд. Какъв е контек-

стът, в който се проявяват 
библейските препратки? Пър-
вият превод е направен от 
Димитър Мутев, разкажи ни 
повече за този именит бъл-
гарин.

Романът на Хариет Бийчър Стоу се 
появава в средата на ХIХ в. – време, 
когато проблемът с робството пре-
дизвиква бурни реакции и разделение 
дори в самите протестантски църк-
ви, като аргументите и на двата ла-

гера са извлечени от Библията. Като 

религиозен текст, базиран на евангел-

ското християнство, „Чичо-Томовата 

колиба“ възпроизвежда и произвежда 

религиозна култура. Критиците дори 

твърдят, че той пренаписва Библията 

като история на негърското робство. 

Някои от героите на романа цитират 

библейски пасажи за нуждата от по-

корство на господарите и изтъкват 

примера с ангела, който казва на Агар 

да се върне и покори на своята госпо-

дарка. Повечето обаче, които изразя-

ват и отношението на авторката, 

настояват за излизането от Египет, 

разделянето с робството и приемане 

на всички хора за равноправни Божии 

създания. Романът завършва с апел 

към християнската църква да се ре-
формира, покае и спази дълга си към 
поробените, за да не предизвиква Бо-
жия гняв. Тези мотиви обаче са напъл-
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но заличени в преводите след 1944 г., 

а и до днес не е направен пълен превод 

на романа, в който да се възстановят 

всички библейски препратки, явни и 

скрити цитати, алюзии, които в ори-

гинала са над сто. 

Първият преводач на романа е Дими-

тър Мутев – дълбоко вярващ и еру-

диран българин, с докторска степен 

по философия от Берлинския универ-

ситет, владеещ няколко езика гла-

вен редактор на списание „Български 

книжици”. Това е една от личностите 

на Българското възраждане, която 

се съизмерва с европейските стан-

дарти за учен, преводач и публицист. 

Неговият превод, осъществен през 

1858 г., освен че предава коректно 

всички библейски идеи, образи и мо-

тиви, остава и до днес недостигнат 

по богатство на езика и поетична 

образност български вариант.

Кои са основните аналогии 
в литературното развитие 
на Чарлс Дикенс и Даниел 
Дефо? Защо Дикенс е нари-
чан „социален пророк” и как-
во е неговото социално про-
рочество в произведението 
му „Коледна песен”?

Начинът, по който Дикенс свързва 

журналистическия и литературния 

труд, наподобява успеха на Дани-
ел Дефо, но в много по-голям мащаб. 
Всъщност от Дефо, който е измежду 
първите романисти, популяризирали 
жанра, до Дикенс, който е сред тези, 
които го утвърждават като водещ, 
изминава близо век. И двамата оба-
че се бунтуват по свой начин против 
невежеството на миряните, против 
ограничеността на религиозните 
институции, имат враждебно отно-
шение към лицемерието и фалша. Ди-
кенс вярва в нравственото начало на 
обществените отношения и в необ-
ходимостта алчността и егоизмът 
да се заменят с християнска благот-
ворителност към ближния. Неговата 
гениалност е във въображението, в 
прозорливостта, в чувството му за 
хумор, в това, че вижда най-важни-
те и възвишени неща у своите герои 
и светове; че намира инстинктивно 
най-точната дума и фраза. 

За Дикенс нито един човек не е са-
модостатъчен, той притежава не-
повторима идентичност. Творецът 
иска да оправи злините в общество-
то, като ги описва, и именно по този 
начин са премахнати затворите за 
длъжници. Заради реалистичното 
представяне на социалните неспра-
ведливости обаче творецът удобно 
бива използван от марксистката ис-
ториография, която отрежда на капи-
тализма неизбежна гибел, и е поста-
вян в строга идеологическа рамка – 

76



76 7777

на едностранчив, социален критик. 

В „Коледна песен“ социалното проро-

чество разкрива нерадостната сет-

нина на онези, които пренебрегват 

нуждите на ближния и мислят само 

за своето облагодетелстване. Чрез 

връщането към миналото, в корена 

на проблема, е изцелена заразата на 

егоизма и скъперничеството. Скрудж 

се преобразява и започва да „вижда” и 

„усеща” хората около себе си.  

Интересно е, че мотивът 
„поръсване с тамян” за благо-
слов над бедните домове от 
Духа, не е засегнат в нито 
един български превод. Как 
може да се разтълкува този 
факт?

Ако за липсата на поръсването с та-

мян от Духа на настоящата Коледа 

в превода на Ст. Йовчев, съзрял в 

протестантска среда, могат да се 

намерят аргументи, то необяснима 

оставя тя в преводите през руски, 

тъй като мотивът е здраво вкоренен 
в православното богослужение – ка-

денето на тамян от свещеника гони 
и злите сили. Благославянето в случая 
изразява Божията любов и грижа към 
низшите и страдащите. Вероятно 
фразата не е разпозната от прево-
дачите през ХIХ в., за повечето от 
които се оказва, че не са достатъч-
но компетентни да различат дадена 
дума, обяснение, реалия и да ги преда-
дат адекватно на български език.

Посветила си една глава от 
твоето изследване на Джон 
Бъниан и неговата разгърна-
та притча „Пътешествени-
кът”, преведена с огромен 
успех на много езици още с 
публикуването на творба-
та. Кога българският чита-
тел е прочел за пръв път 
произведението на родния 
си език?

The Pilgrim’s Progress – една от пър-
вите популярни английски книги и 
най-превежданата на почти всич-
ки световни езици – е преведена на 
български през 1865 г., когато от 
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брой 9–11 на сп. „Зорница” се появя-
ва част от началото на творбата, 
а през следващата 1866 г. и цялата 
в луксозно издание – качествена хар-
тия, твърда гравирана корица, позла-
тени страници, 15 илюстрации, вкл. 
„портрет на съчинителя”. Пълното 
заглавие на титулната страница 
гласи: „Пътешественникът от тойзи 
свят до онзи, или Христяновото пъ-
тешествие от градът Погибелово до 
Небеснийът град; казано по подобие 
на съновидение от Иоанна Бъняна“. 
Преводач е известният методистки 
мисионер д-р Албърт Лонг, който след 
установяването си в Цариград през 
1863 година се включва към екипа на 
д-р Илайъс Ригс в епохалния труд за 
превода и редактирането на Библия-
та на съвременен български език.

В обобщение, какво е онова, 
което обединява български-
те преводачи и какво е ха-
рактерно за всички българ-
ски преводи на англоезична 
литература през XIX век?

Трудно могат да се сложат под общ 
знаменател всички преводи на англо-
езична белетристика. Има твърде 
аматьорски начинания, осъществени 
през ХIХ в., за някои от преводачите 
се предполага, че са били ученици или 
студенти, без достатъчно опит. Но 
повечето от преводачите познават 
отблизо литературните вкусове на 
формиращата се четяща аудито-
рия – Д. Мутев, П. Р. Славейков, Ив. 
Богоров, А. Лонг са главни редакто-
ри, книжовници с широка култура и 
влияние. Всеки от тях има оформена 
концепция за теорията на превода, 
която и отстоява, но преди всичко 
друго самите те са творци. В своите 
преводи се стремят към точност и 
вярност на оригинала или посредника, 
в повечето случаи отбелязват името 
на автора. Те се облягат на капаци-
тети при избора на автори и творби 
за превод и така спомагат да се раз-
крие значима част от жанровото бо-
гатство на англоезичната литера-
тура; да се положат автори, тексто-
ве и събития, които да конструират 
английския (и американския) свят за 
българина. Такива преводачи имат 
и ясно съзнание за форматиращата 
сила на религиозния код.
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Впечатляваща е цифрата на 
използваните източници – 
639, от които повечето от 
половината на латиница. 
Със сигурност е трудно да 
се отделят най-стойност-
ните и полезни за теб из-
следвания. Все пак, би ли спо-
менала някои от тях? 

Целта ми бе да привлека колкото се 
може повече критически изследва-
ния за разглежданите автори, тъй 

като почти всички „западни” крити-

ци обръщат подобаващо внимание на 

религиозните мотиви в тези произ-

ведения, за разлика от българските. 

Религиозното присъствие не може 

да бъде отделяно от творчеството 

на писатели като Дефо, Дикенс, Бъ-

ниан, Стоу и то заема важно, при ня-

кои централно, място, става част 

от тяхната естетика. В България, 

за съжаление, такава критическа 

литература се намира трудно. От 

най-богатата англоезична библи-

отека „Паница” в Благоевград по 

междубиблиотечно заемане успях да 

си набавя малка част от търсените 

критически изследвания. Наложи се 

и на няколко пъти да пътувам в чуж-

бина, за да се добера до най-новите 

изследвания за търсените автори 

– достъпът ми до библиотеката в 

Тюбингенския университет беше 

много ценен. Там се запознах и с 

някои от авторите на току-що из-
лезли изследвания – проф. М. Бауер, 
д-р А. Църкър. За Дикенс по случай 
200-годишнината от рождението 
му (2012) открих десетки новоизда-
дени книги. Все пак най-стойностни 
са изданията на Oxford и Cambridge 
University Press, на Modern Language 
Association, както и поредицата на 
издателство Peter Lang, озаглаве-
на Studies on Themes and Motifs in 
Literature, анотираните версии на 
„Коледна песен“ и „Чичо-Томовата 
колиба“, издадени от W. W. Norton & 
Co. Изключително важно за периода 
е и изследването Nineteenth-Century 
Religion and Literature (2006). 

Има ли тема, към която би 
искала да се върнеш отново 
и да изследваш по-задълбоче-
но? 

Тъй като темата за дълго време е 
била пренебрегвана и загърбвана, има 
още много работа по нея – англоезич-
ната рецепция може да се разглежда 
в по-голям хронологичен и тематичен 
обхват откъм това проблемно поле. 
Европейската култура е свързана с 
християнството и литературата 
носи изобилие от религиозни моти-
ви – от очевидни библейски заемки 
до енигматични структури и еди-
нични конструкти. Загърбването на 
Библията – този значим паметник на 
човешката словесност, затруднява 
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както общото осмисляне на литера-
турното развитие, така и анализи-
рането на конкретни произведения. 
Интересни за мен биха били темите 
за влиянието на Библията върху езика 
ни, както и за нехудожествените тек-
стове с религиозно съдържание от 
периода. Надявам се и че този труд, 

осъществен като опит да синтезира 
някои неразвити аспекти на литера-
турната наука у нас, премълчавани 
с десетилетия и дори несъществу-
ващи за нея, съдържа достатъчно 
материал за бъдещи изследвания. А 
това е плодотворна и многоаспектна 
тема не само за литературоведи.               

* Aвтореферат на Мария, публикуван в сайта на СУ: https://www.uni-sofia.bg/index.

php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_slavyanski_filologii/specialnosti/doktoranti/

pridobivane_na_obrazovatelna_i_nauchna_stepen_doktor/arhiv/mariya_emilova_pileva_

fakultet_po_slavyanski_filologii
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