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Бога никой никога не е видял. Единородният 
Син, Който е в недрата на Отца, Той Го обяс-
ни. Така пише в първа глава от Евангелието 
според Йоан, стих 18. 

Раждането на Бога в човешка плът е началото 
на това обяснение. Второто лице на Светата 
Троица, Вечносъществуващият в недрата на 
Отца Единороден Син Божи в един момент от 
човешката история влиза в живота на света 
като съвършен Бог и съвършен човек в едно 
същество. Става един от нас, за да  ни обясни 
Бога, да можем да Го видим, да Го чуем и да Го 
обикнем. Бог става човек, за да извърви с хора-
та трънливия път, който човечеството само 
си е избрало, да вкуси в плът ужаса, болката и 
края му и да преобърне този край в начало на 
истинския живот, което отново да можем да 
изберем свободно.

Не можем да проумеем Въплъщението.  Но ние 
не можем да проумеем и чудото на живота, 
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нито да обхванем неговите измере-
ния. Можем само да благодарим и да 
благоговеем пред този свещен дар. 

Тайната на Въплъщението превъзхож-
да ума ни, но тя се побира в сърцето. 
И оттам излъчва топлина и светли-
на за целия човек, която озарява ума, 
прониква в чувствата и преобръща 
опита ни за света и другите.

Защо икони? И в древност, и днес, към 
православните вярващи са отправяни 
обвинения за това, че рисуват Бога 
и почитат Неговите изображения. 
Църквата отдавна е обяснила своето 
отношение към иконата, но нейните 
обвинители не споделят църковното 
благоговение пред свещените обра-
зи, защото то може да бъде разбрано 
само в опита на църквата. За тези 
хора най-понятно може би ще бъде 
едно кратко обяснение на иконопо-
читанието: иконата е празнуване на 
Въплъщението. 

Можем да рисуваме Бога, защото 
Той се е родил като човек. Иконата 
е постоянно припомняне на това 
събитие.  Тя е благодарен разказ на 

човечеството за това, че Господ е 
приел човешка плът, че е живял сред 
хората и ги е наричал приятели. Че 
те са могли да го познават, да Го чу-
ват, да вървят с Него, да се докос-
ват до Него и да Го обичат. И този 
разказ се предава през вековете от 
поколение на поколение в църквата, 
за да не забравяме най-важното пос-
лание на християнството, открито 
на светите отци от началото на 
църковната история – Бог стана чо-
век, за да може човекът да стане бог 
по благодат. 

Хората са могли да нарисуват Хрис-
товия образ, защото са могли да Го ви-
дят. Могат да Го рисуват и днес. Не-
говия образ, Божия образ в човека ико-
ните явяват и чрез лицата на Света 
Богородица и на светиите. Казват, 
че иконата е богословие в цветове. 
Но тя е по-скоро образ на църковното 
боговидение и богомислие без слова.  
Иконата е радостното и мълчаливо 
свидетелство на Църквата, че Слово-
то стана плът, и живя между нас, пъл-
но с благодат и истина.  (Йоан 1:14). 

Честито Рождество Христово!
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След векове забрава и отстъпление 
от иконата тя, от една страна, 
се подлага на унищожаване, а от 

друга страна, нейното откриване я 
извежда далеч зад пределите на Пра-
вославието, в свят, чиято култура 
и иноверство станаха причина за 
отстъплението на просветеното 
общество от иконата. Огромната ра-
бота, извършена от реставраторите, 
които върнаха към живот древната 
икона, в наше време се придружава 
от небивало голям брой илюстрова-
ни публикации на различни езици на 
богословски и научни съчинения от 
православни, от неправославни авто-
ри и дори от атеисти. Проникването 
на иконата в света на западната 
култура става с необикновен раз-
мах: иконите масово се изнасят от 
православните страни, появяват 
се в музеите, частните колекции, в 
изложби в много градове на западния 
свят. Православната икона привлича 
и вярващи и невярващи. Интересът 
към нея е крайно разнообразен: от 
увлечение по старината до страст 
по колекционерство. Но над всичко 
стои религиозното привличане и же-
лание да се разбере иконата, а чрез 
нея и Православието. „За нашата 
определено визуална епоха, пише Е. 
Бенц, се препоръчва привличането 
на окото, съзерцаването на изобра-
жението. Този начин е изключително 
подходящ, за да се разбере източната 
Православна църква, защото иконата 
заема централно място в образното 

показване на светостта.“1 Малко по-
нататък четем: „Значението на ико-
ната за православното благочестие 
и нейното богословско обосноваване 
отварят пътя към най-важните точки 
на православната догматика. Защото 
понятието за иконата е догматиче-
ски централно, отразяващо се върху 
всички аспекти на богословието.“2 

Повечето неправославни вярващи 
гледат на иконата като на свиде-
телство за Православието или като 
на изразено в изкуството (вън от 
осъзнат конфесионален контекст) 
истинно християнство в практи-
чески молитвен план. Обратно на 
римокатолическия образ, иконата 
„подбужда към молитва“. „В иконите 
всеки намира покой за душата си. Те 
имат безкрайно много да кажат на 
нас, западняците; и могат и в нас 
да предизвикат свято обръщане към 
свръхестественото.“3 Тук границите 
на времето се заличават, хората се 
интересуват както от древната 
икона, така и от по-новата, та и от 
съвременната икона, която макар 
да е често с еклектичен характер, 
все още остава в рамките на ка-
нона4. Каквото и художествено или 
дори занаятчийско качество да има, 
православната икона е единстве-
ното изкуство в света, което носи 
откровение за неотмиращия смисъл 
на живота; затова потребността 
от иконата все повече се чувства в 
съвременния свят.

Леонид Успенски
ИКОНАТА В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ 
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Точно в този контекст въпросът за 
иконата е повдигнат на по-официално 
равнище от представители на англи-
канското изповедание във връзка с 
отношението към Седмия вселенски 
събор. По време на среща с православ-
ни в Римник (Румъния) през юли 1974 
г. англиканите поставят въпроса в 
неговия истински богословски кон-
текст. Те се надяват, че догматът 
за иконопочитанието ще бъде обяснен 
от православните като приложение 
към съвременната действителност, 
понеже „по-дълбокото разбиране на 
принципите на иконописанието, изя-
вяващи истината и последствията 
от въплъщението на Словото Божие, 

може в наши дни да помогне на 
християните по-правилно да 
оценят християнското учение 
за човека и за материалния 
свят“5.

Самата постановка на въпро-
са вече свидетелства за това 
как в нашата „визуално ориен-
тирана епоха“ назрява необхо-
димостта както за инославни, 
така и за самите православни 
да вникнат в същността на 
догмата за иконопочитание-
то и в неговото значение за 
съвременното християнство. 
На Запад догматът на Седмия 
вселенски събор никога не е 
прониквал в църковното съз-
нание; в православния свят 
пък през времето на упадъка 
на иконата и загубване на 

богословското й осмисляне разби-
рането на догмата е притъпено и 
неговото капитално значение като 
че ли се загубва. На практика цели 
поколения православни се възпитават 
в изкуство, което, макар и прикрито 
зад догмата за иконопочитанието, ни 
най-малко не му съответства. Нека 
припомним, че в ХVII век от Синодика 
на Тържество на Православието е 
изключено цялото вероучебно съдър-
жание на образа. И в наше време, в 
деня на този празник, много рядко в 
проповедта може да се чуе нещо за 
връзката между този празник с икона-
та. Посредством догмата си за иконо-
почитанието съборното съзнание на 
Църквата осъжда отказа от образа, 

Света Троица, XV в., св. преп. Андрей Рубльов

6
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тоест иконоборството като ерес; 
така образът запазва мястото си в 
църковния живот. Обаче жизненото 
значение на иконата престава да се 
възприема в цялата присъща пълнота, 
което поражда и безразличието към 
нейното съдържание и роля6.

В наше време да се вникне в същност-
та на догмата за иконопочитанието 
означава да се разбере и осмисли 
самата икона не само като предмет 
на молитва и като църковна украса, 
а и да се разбере нейното послание, 
нейното съзвучие със съвременния 
човек, да се осмисли свидетелството 
за духовния опит, идващ и предаван от 
дълбините на Православието, непре-
ходното значение на християнското 
откровение.

Има обаче една гледна точка, не само 
измежду инославните, но също и сред 
определени православни среди, която 
подвежда разбирането на иконата 
по лъжлив път дори и при най-добри 
намерения. Става дума за следното: 
Седмият вселенски събор, който фор-
мулира догмата за иконопочитание-
то, не определя характера на образа, 
който ще се почита, и „в богослови-
ето на защитниците на иконата не 
се съдържа догматизация на стила“. 
С други думи, Църквата не е вкарала 
в канона никакъв „стил“ или род изку-
ство. За човека на съвременната мо-
дерна култура, който често няма ясно 
съзнание за Църквата, този възглед му 
дава повод да счита и дори да твърди, 
че наред с каноничната икона, едва ли 
не свързана с определена епоха и кул-

тура, в Църквата може да има и други 
жанрове или художествени стилове, 
отразяващи други епохи.

За такова отношение в голяма степен 
съдейства съвременното изкуство-
знание. Науката е произнесла присъда: 
иконописта е плод на средновекови-
ето с неговия отживял мироглед и 
е свършила през ХVII век. Тъй като 
средновековната култура е изчезна-
ла, заедно с нея и иконата е отишла в 
миналото. Този възглед въпреки оче-
видностите преобладава в съвремен-
ната наука, която, както и науката на 
ХIХ век, вижда в иконата само опреде-
лен етап (византийски, руски, и т. н.) 
от развитието на културата. А ето 
и куриоз: някои считат новия мироглед 
за разрушител на отживялата стари-
на, докато новото изкуство, продукт 
на това ново разбиране за света, 
неясно защо се счита за органично 
развитие на старото, от което то 
като че произлиза по приемственост. 
Свободната от догми наука поставя 
иконата в общото течение на изку-
ството, „прикрепва“ я към областта 
на културата и я откъсва от Църква-
та. Трябва да се признае, че вече във 
века на „просвещението“ и самата 
Църква се поддава на внушението, 
че художественото творчество не 
е нейната стихия и покорно се съгла-
сява с това, предавайки изкуството 
си на светската култура7. Но ако 
иконата оцеля през последните три 
столетия и продължава да живее и 
днес, то разбира се не е поради при-
вързаността й към средновековната 

7
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култура: тя е преживяла именно като 
израз на вярата.

В течение на векове Църквата е тво-
рителка и носителка на култура. И 
тъй като богословието е доминирало 
във всички области на живота, вярата 
е била всеобщо достояние и е осмисля-
ла и направлявала целия живот на хо-
рата. Изкуството изразява тази вяра, 
тоест откровението, което носи 
Църквата и което формира съответ-
ния мироглед, като създава църков-
ната култура. Откровението обаче 
не се е променило; същата остава и 
вярата ни. Църковната култура също 
продължава да съществува. Но това, 
което съдържа иконата, посланието, 
което тя носи в себе си, не зависи 
от културата, даже и от църковна-
та култура. Културата предоставя 
само изразните средства, разкриващи 
съответствието на иконата с Еван-
гелието. В този смисъл е характерно, 
че оросът на Седмия вселенски събор 
поставя на една и съща плоскост 
„книгата на Евангелието, или изобра-
жението на кръста, или рисуваните 
икони, или светите мощи на мъчени-
ците“. Но нали евангелието, кръстът 
и мощите на светците нямат нищо 
общо с културата! Следователно и 
„иконната живопис се разглежда като 
свещено достояние, изработено в 
дълбините на съборното Предание 
на Църквата“. „Иконописанието … е 
одобрено законоположение и преда-

ние на Съборната Църква“ (орос). И 
през иконоборския период кървавата 
борба е била не просто за правото да 
се изобразява Бог и светците Му, а 
за този образ, който носи и заявява 
истината, тоест именно за точно 
определения „стил“ изкуство, изразя-
ващ съответствието с Евангелието. 
За същата тази истина, преведена 
с думи или с образи, за която изпо-
ведниците претърпяват мъчениче-
ство. Първоначално изработеният 
от Църквата художествен език на 
иконата става достояние на всички 
християнски народи, независимо от 
национални, социални или културни 
граници, защото неговото единство 
е резултат не от общност на култу-
рите, а от обща вяра и мироглед. По 
времето на Седмия вселенски събор 
художественият език на Църквата 
е бил същият, какъвто е и по-късно 
макар още и недостатъчно изчистен 
и целенасочен. „Стилът“ на иконата 
е общо достояние на целия христи-
янски свят както на Изток, така и 
на Запад, в продължение на хиляда 
години. Друг „стил“ няма. И целият 
път е само разгръщане и уточняване 
на неговия художествен език, или 
обратно – на спад и отстъпление. 
Този „стил“ и неговата чистота се 
обуславят от Православието, от по-
вече или по-малко пълното усвояване 
на откровението. Езикът естестве-
но, също е подложен на промени, но 
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тези промени се извършват вътре в 
иконния „стил“ в протежение на две 
хилядолетия.

Отчасти поради отношението към 
иконата като към наследство от ми-
налото или като към една от възмож-
ните форми на църковното изкуство, 
за мнозинството от вярващите, ду-
ховенството и епископата не е имало 
„откриване“ на иконата. От гледна 
точка на Църквата няма какво да се 
„открива“: иконите си стоят по църк-
вите (повечето надрисувани, някои 
не) и хората се молят пред тях. Така 
че по-правилно е да се говори за „за-
връщане“ към иконата. Почитането на 
иконата също е запазено; съхранило се 
е и мястото й в литургичния живот на 
Църквата. Но вероучителната страна 
на иконата, тоест православното 
съотношение между образа и вероуче-
нието, изразено в съборните решения, 
в светоотеческите творения и в 
богослужението, е изчезнало от цър-
ковното съзнание. Ето защо учението 
на Църквата се прилага към всяко 
изображение с религиозен сюжет. 
Това отношение, свойствено за ХVII, 
ХVIII, ХIХ век, е застинало в своята 
неприкосновеност, както пък друга 
епоха застива в старообрядството. 
Хората привикват да не виждат, дори 
и да не се интересуват от самото из-
ображение и от православния му вид. 
След векове на упадък завръщането 
към този образ става особено бавно в 

църковните среди, колкото и парадок-
сално да изглежда това8. Бавността 
на този процес е израз на дълбочината 
на пропастта между нас и иконата. 
В писмо получено от Русия, се казва:

„Междувременно православните 
вярващи, които принадлежат на 
Църквата, трескаво търсят психо-
логически и други средства, които 
биха им дали по добър подход към 
Православието, като ги търсят у 
Ел Греко, Чехов и у кого ли не. Само 
дето не се съсредоточават върху 
пълнотата на Църквата.“

Всъщност ето къде е проблемът. Една 
от основните причини за нечувстви-
телността към иконата като образ 
на откровението – откровение жиз-
нено възприето, е също така дълбо-
ката безчувственост и неразбиране 
и на самата Църква. За мнозина тя е 
една от „културните ценности“ (или 
„духовна“); тя е някакъв вид добавка 
към културата и трябва да оправдае 
съществуването си като служи за 
стимул за художествена дейност, за 
създаване на социална справедливост 
и т. н. С други думи, тук става дума 
за същото изкушение, за „царството 
Израилево“ (Деян. 1:6), на което се 
поддават апостолите9. 

За днешния образован човек осъзнава-
нето на Църквата и на иконата следва 
един и същи път. И в двата случая 
виждаме едни и същи етапи на тър-
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сения, заблуди и накрая на прозрение 
(„умозрение в краски“). Перифразирай-
ки протойерей Александър Шмеман, 
може да кажем, че за да почувстваме 
в иконата нещо по-голямо от произ-
ведение на изкуството или предмет 
на лично благочестие, „необходимо е 
да видим и да почувстваме Църквата 
като нещо по-голямо от „общество от 
вярващи“10. Дори и когато е привличан 
от иконата, вярващият понякога се 
колебае: той не е сигурен дали живо-
писният образ или каноничната икона 
е изразител на вярата му. Той вижда 
иконите по музеи и му се струва, че 
ако църквата е украсена единствено 
с икони и нищо друго, тя е музей. (Ние 
самите сме го чували.) Нещо повече, 
разликата между иконата и религиоз-
ната картина често се определя като 
разлика пак в „стила“, старо или ново, 
старообрядно или православно.

В допълнение към гледната точка, 
според която иконата е само един от 
възможните „стилове“ на църковното 
изкуство, нека отбележим и друга, 
която е обоснование за първата. Тя е 
толкова широко разпространена, че 
дори е намерила отражение в матери-
алите на предсъборното съвещание11. 
Тук подходът е проникнат от пастир-
ска и вероучителна загриженост. 
„Иконописта е израз на Православието 
с нравственото и догматическото 
му учение, … откровение на живота в 

Христа и на тайните на божествено-
то домостроителство за спасението 
на човеците.“ Трудно е това да се 
каже по-вярно. Но по-нататък четем: 
„Реалистичното живописно течение 
в изкуството е словесното мляко за 
обикновените хора.“ Това подсказва 
няколко въпроса и недоумения. Първо, 
странно, дори неразбираемо е да се 
дели църковният народ по културен 
признак. Не е ли задача на Църквата 
да разкрива тайните на божестве-
ното домостроителство на всички 
свои членове, образовани или не? Нали 
откровението е обърнато към човека 
независимо от неговото културно 
равнище? Също така, независимо от 
равнището си, човекът възприема 
това откровение и като го усвоява 
възраства духовно12.

И по-нататък: ако иконописта „най-
пълно и изчерпателно отразява Пра-
вославието в цялата му възможна 
дълбина и обширност“, това означава, 
че „живописното реалистично направ-
ление“ няма такива свойства, следова-
телно то не е „откровение на живота в 
Христа“, или поне го ощетява. Да не би 
„тайните на Божието домостроител-
ство за човешкото спасение“ да не са 
за „простия народ“13? Но нима Църквата 
някога е намалявала или принизявала 
учението си с цел да го нагоди към 
разбиране от някакъв определен слой 
от обществото, приобщавайки хора-
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та в по-голяма или в по-малка степен 
до спасителните тайнства? Нали 
„реалистичното“ течение в живопи-
ста, бидейки продукт на авторската 
култура, изразява същото това авто-
номно битие на видимия свят спрямо 
божествения свят, израз на живота 
„според стихиите на този свят“, дори 
и ако е идеализиран от личното благо-
честие на художника. По този начин 
всяко изкуство, освен каноничната 
икона, което се ограничава единстве-
но до човешкостта на Христос, не е в 
състояние да разкрие живота в Христа 
и да покаже „пътя към спасение“. Но 
нали този път за спасение на човека 
и света не се състои в приемане на 
тяхното сегашно състояние за нор-
мално и в изобразяването им чрез из-
куството; а в разкриването на това, 
с какво падналият свят се различава 
от божествения план за спасението на 
човека, на това, в което се заключава 
и спасението на човека, а чрез него и 
на света. „Защото ако един светец 
(както той се изобразява от течение-
то на „реализма“) наподобява вярващия 
човек във всичко, то в какво е тогава 
неговата сила? С какво той може да 
помогне на човека, дълбоко потънал в 
своите тревоги и тъги?“ Авторът на 
тези думи, изкуствовед, се обосновава 
на практика с проста логика, която 
подсказва правилния извод (макар и в 
неговите очи иконата да е „образ на ле-
гендата“, „измислица“)14. Авторът раз-

бира разликата между съдържанието и 
значението на иконата и „живописния“ 
образ много по-вярно, отколкото мно-
зина вярващи и духовници. И няма защо 
тук да се казва, че логиката е едно, а 
вярата – друго. Защото нали иконата 
се прави не за Бога, а за вярващия, та 
простата логика тук не е пречка. Кога-
то например св. Василий Велики казва 
„Този, който изправя падналия, трябва 
непременно да е по-високо от него“15 

това също е проста логика, но се от-
нася именно към духовния живот. Жи-
вописният образ е резултат на това 
свободно творчество, необвързано 
от догматите на Църквата, до което 
новаторите от ХVII век така усилено 
се домогваха. Ако във вероучебен план 
то не изразява православното учение 
за спасението, то в духовен план ав-
тономното от Църквата творчество 
на художника, основано на неговата 
представа за духовен живот – то-
ест на неговото въображение, може 
да бъде и разрушително. Нека да 
чуем лица по-компетентни в тази 
област – говори епископ Игнатий 
(Брянчанинов):

„Силата на въображението е осо-
бено развита в страстните хора. 
В тях тя действа в съответствие 
със собственото им настроение и 
всичко свято променя в страст-
но. В това могат да ни убедят 
картини, на които са изобразени 
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свети лица и събития от знаме-
нити, но страстни художници. 
Тези художници са се опитали 
да си въобразят и да изобразят 
светостта и добродетелта във 
всичките им видове. Но проник-
нати от греха, те изобразяват 
греха и единствено греха. Изтън-
ченото сладострастие се излъчва 
от образа, в който гениалният 
художник е искал да изобрази не-
понятната му божествена любов 
и непорочност. От творбите на 
такива художници се възхищават 
страстните наблюдатели; но за 
хората, помазани от духа на Еван-
гелието, тези гениални творби 
предизвикват тъга и отвращение, 
бидейки белязани от богохулство 
и сквернотата на греха“16 (фиг. 1).

Свещеник Павел Флоренски добавя, че 
художникът в съвременния смисъл на 
думата, изобразявайки „непонятните 
му божествена любов и непорочност“, 
може дори да се ръководи от благочес-
тиви намерения и чувства. Но като 
имат само полусъзнателен спомен за 
икона, такива художници

„смесват каноничната истина със 
собственото си самочиние, вземат 
върху себе си високоотговорната 
работа на светите отци и без да 
са такива, самозванстват и лъ-
жесвидетелстват. Подобни съвре-
менни икони не са нищо повече от 

публично обявено в храма вопиющо 
лъжесвидетелство“17.

Въпросът тук не е само в личността 
на художника, а в това, че самото 
изкуство, заимствано от римока-
толицизма и чуждо на догматиче-
ските обосновки и духовния опит на 
Православието, прилага изразните 
си средства в област, където те 
са неприложими18. Въвеждането на 
такова изкуство в Православието е 
следствие от духовния упадък, а не 
плод на промяна в учението. То си 
остава нанос, чуждо тяло без връзка 
с Преданието и с духовното наслед-
ство на историческата Църква. Това 
изкуство, продукт на разцърковената 
култура, не само не може да бъде оп-
равдано от Седмия вселенски събор, 
но въобще отпада от рамките на не-
говите определения; така предлагано 
под названието „духовно мляко“, то не 
може да се узакони съборно в Църква-
та наравно с иконата!

Сериозен аргумент в полза на съ-
ществуването на „живописен стил“ 
наред с иконописта е съществува-
нето на чудотворни изображения. 
„Двата вида църковно изкуство са 
приемливи за изразяване на христи-
янските истини в Православието 
поради чудотворенето и при двата 
вида църковно иконотворчество“19. По 
този начин, ако „живописният стил“ 
не изразява пълнотата на истини-
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те за спасението, това някак си се 
компенсира от съществуването на 
чудотворни изображения.

Този аргумент повдига основен, 
принципен въпрос: може ли чудесата 
да се смятат за водещ принцип в жи-
вота на Църквата, било в неговата 
цялостност, или в едно от проявлени-
ята му (в този случай в изкуството)? 
Чудесата критерий ли са? Както ви-
дяхме20, този въпрос вече е повдиган 
през ХVII век, но в обратен порядък: 
чудесата се отхвърлят като крите-
рий в каноничната иконопис точно от 
защитниците на това ново, „реалис-
тично“, направление в изкуството.

В чудото „природният порядък се 
преодолява“; установеният от Бога 
порядък се нарушава от Него Самия 
за спасението на човека. Чудесата 
стават по Божието милосърдие и в 
рамките на заповедите и каноните, 
стават и в нарушение на божестве-
ните заповеди и църковни канони. Бог 
може да твори чудеса и независимо от 
иконите, както „и чрез недостойните 
действа“, и чрез силите на природата 
чудотвори. Но чудото по определение 
не може да бъде норма: точно затова 
е и чудо, защото е извън нормата.

Целият живот на Църквата се основа-
ва на чудото – основното и решава-
щото чудо, което дава значение и ред 
на този живот: въплъщението на Бога 
и човешкото обожение. „Дивното чудо 

на небето и на земята е това, че Бог 
е на земята, и човекът на небето“21 

Точно това чудо е нормата за живо-
та на Църквата, норма закрепена в 
канона й, която се и противопоставя 
на сегашното състояние на света. 
Именно на това е основан и целият 
богослужебен живот на Църквата: 
нейният годишен кръг е подчинен на 
етапите, аспектите на това основно 
чудо, а не на отделните чудеса, дори 
и на извършените от Самия Христос. 
Църквата живее не с мимолетното 
и случайното, а с това, което е не-
изменно. Не затова ли чудесата нико-
га не са били за нея критерий в нито 
една област на нейния живот, и този 
живот никога не се е равнявал по тях22. 

И не е случайно това, че съборните 
решения постановяват да се рисуват 
икони, основани не на чудотворни 
образци (понеже чудотворенето на 
иконата е външно и временно, а не 
постоянно нейно проявление), а така, 
както са ги рисували древните ико-
нописци, тоест според иконописния 
канон. Това, подчертаваме, се отнася 
за православния каноничен образ, то-
ест за пълноценния израз на „тайните 
на Божието домостроителство за 
спасението на хората“.

Колкото до „живописния стил“, то как 
може да стане църковен онзи образ, 
който не изразява учението на Църк-
вата и не носи „откровение за живот в 
Христа“; и как по силата на своето чу-
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дотворство той да стане приемлив за 
изразяване на „християнските истини 
на Православието“ и да се постави 
на едно и също равнище с образа, 
който истински ги изразява? – Такъв 
образ, ако, разбира се, по иконограф-
ския си сюжет не противоречи на 
православното вероучение, тоест 
не е еретичен, може да послужи като 
основание за появяване на нов тип 
канонична икона (при условие, разбира 
се, истинността на чудото), тоест 
да бъде приет от Църквата.

Понастоящем догматът за иконопо-
читанието е важен не само в извън-
религиозен, но и във вероучителен 
смисъл. От една страна, запознаване-
то с Православието и възвръщането 
към източниците на християнство-
то, толкова характерно за нашето 
време, неизбежно водят и към среща 
с образа, към истинско откриване на 
иконата, а това значи – към среща с 
изначалната пълнота на християнско-
то откровение, изразена със слово и 
образ. От друга страна, посланието 
на православната икона е отговор на 
проблемите на нашето време точно 
поради това, че тези проблеми са от 
чисто антропологично естество. 
Човекът е централният въпрос на 
нашето време, човекът, доведен до 
безизходицата, израснала на римока-

толическата почва на секуларизира-
ния хуманизъм.

Разложението на културата и реди-
цата научно-технически революции 
доведоха света до проблема: как да 
се съхрани човешкото у човека? И 
още повече: как да се съхрани самото 
човечество? Целта на научно-техни-
ческия прогрес е благоденствието 
на човека, особено чрез освобожда-
ване на творческата му енергия, и 
този прогрес се радва на невиждани 
досега постижения. Но в този свят, 
в който науката и технологиите се 
развиват зашеметяващо, идеологи-
ите са насочени също към доброто и 
прогреса на човека, парадоксално се 
откроява непреодолимата тенденция 
към външно и вътрешно подивяване: 
одухотвореният живот на човека се 
заменя с озверяване на неговата душа.

Човекът се превръща в средство за 
производство; основната му ценност 
вече не е личността, а неговата 
функция. В ежедневния ни живот гос-
подството на фалша и подмяната, 
на разделението и разрухата, което 
води до разпад във всички области, до-
вежда човека до загубата на духовно 
и физическо равновесие, до търсене 
на „изкуствен рай“, включително и до 
наркотиците.

„Човечеството, което наблюдаваме 
и което сме самите ние, е сломено 
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човечество; то е сломено преди 
всичко във всеки от нас… Ние сме „с 
краката нагоре“, без център, който 
да ни умиротвори. Разделени вътре 
в самите себе си, ние сме разделени 
и помежду си“.23

Ето този, раздробен в самия себе си, 
човек в съвременния свят трябва да 
бъде „мярка за всички неща“. Както 
отбелязва протойерей А. Шмеман, 
това превъзнесено човечество по 
парадоксален начин се съчетава с 
унижението на самия човек, с обез-
смислянето на неговото призвание 
и на божествения замисъл за него. 
Епохата ни е антропоцентрична, а 
човекът, нейният център е незначи-
телен и нищожен. Автономният човек 
на нашата съвременна хуманистична 
култура отхвърля подобието си със 
своя Първообраз, не приема образа на 
Славата, изявен в смиреното тяло 
на Христа. И ето, с отричането от 
този образ на неизказаната слава се 
начева нашата цивилизация – начало, 
което по богословска аналогия може 
да се нарече „второ грехопадение“24. 
Осакатявайки човешката си приро-
да, човекът наруши йерархията на 
битието и с това опорочи и своята 
роля в заобикалящия го свят, който 
той е призван да управлява. Отрекъл 
се от Бога Творец, човекът провъз-
гласи себе си за творец, създаде си 
други богове, много по-ненаситни за 

човешки жертви, отколкото са били 
езическите богове.

В духовен план явното и скрито бо-
гоборство предизвиква реакцията 
на вярата, разпадът и разложе-
нието – търсене на единство, а 
фалшът и ерзаците – търсене на 
истинното. В този свят на разложе-
ние, когато се поставя въпросът как 
да вярваме, защо, в кого и в какво да 
вярваме, човекът търси смисъла на 
своето съществувание.

И тук отново има „удивително съвпа-
дение“ между съдбите на Православна-
та църква и на иконата. Ако по време 
на синодалния период водещата роля 
се пада на Руската поместна църква, 
свързана с могъща държава, то сега 

Св. евангелист Лука. Руска икона от ХVI век,  
Новгород, Icon Museum, Recklinghausen.
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никоя от поместните църкви не се 
намира в такова положение. Бурното 
развитие на разцърковената култура 
ограничава средствата за въздейст-
вие на Църквата.

Макар и притиснато от войнстващо 
безбожие или иноверие, отслабено от 
разколи и безредици, Православието 
излиза пред света. Днес вече на пръв 
план излиза не мисията на една или 
друга поместна Православна църква, 
а на Православието като носител 
на откровението, което е самата 
Църква и което самата тя носи на 
този свят. Същността на мисията 

също се променя: вече не 
става дума за проповяд-
ване на християнството 
на непросветени народи, 
а главно за противосто-
енето на този разцърко-
вен свят с неговата раз-
лагаща култура. На кул-
турата на разложението 
и фалша Православието 
противопоставя като 
антитеза единството 
и истинността, понеже 
самата същност на Църк-
вата, нейната съборност 
е противопоставяне на 
разделението, разобще-
нието, разногласието, 
индивидуализма.

Християнското открове-
ние носи могъщ поврат в отношение-
то на падналия човек с Бога, от една 
страна, а от друга, със съществу-
ващия миропорядък; то носи възста-
новяване на Божия план за света. 
„Моите мисли не са ваши мисли, нито 
вашите пътища са Мои пътища, казва 
Господ. Но както небето е по-високо 
от земята, тъй Моите пътища са по-
високо от вашите пътища, и мислите 
Ми – по-високо от вашите мисли“ 
(Ис. 55:8-9).

Християнството е обърнато не към 
една или друга категория хора, към 
някаква определена класа, общество, 
учреждение, национална или социална 

Благовещение. Руска икона от ХVI век. Icon Museum, Recklinghausen.
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група; то не е идеологически способ 
за подобряване на падналия свят, за 
установяване на „Царството Божие“ 
на земята. То е откровение на Цар-
ството Божие не във външната среда, 
а вътре в човека.25 В проповедта на 
Йоан Предтеча „Покайте се“, тоест 
„обърнете се“ (metanoiete) в буквал-
ния смисъл на думата се изисква да 
се откажеш да вървиш по стария си 
път и да поемеш новия път, противо-
положен на греховния. „И тъй, който е 
в Христа, той е нова твар; древното 
премина; ето, всичко стана ново.“ 
(2 Кор. 5:17). Цялата насоченост на 
евангелската проповед, (притчите за 
Царството Божие, проповедта на пла-
нината и т. н.) е противопоставяне 
на пътищата на падналия свят. Като 
израз на самата същност на хрис-
тиянството евангелската перспек-
тива изобличава царящата в света 
лъжа, разложение, разобщение. Като 
реалност, истина и път за спасение, 
тя се противопоставя на закона на 
„княза на този свят“, на това греховно 
състояние, което днес се нарича „нор-
мално“, естествено, присъщо на тво-
рението („такава е природата“ – е 
обичайното оправдание). Но светът 
като Божие творение е „добро“, а 
грехът, разделението, тлението, 
упадъкът не са негова естествена 
същност, а състояние, наложено от 
човека. Затова християнството носи 
не отрицание на света, а обратно, 
изцелението му посредством човека. 

Човекът е призван да обедини себе 
си с Твореца. На света на злото, 
насилието, кървавите размирици се 
противопоставя образът на света, 
преобразен в Христовата човешкост 
и в перспективата на крайното му 
предназначение.

Днес, с разпространението на Пра-
вославието сред този обърнат „с 
краката нагоре“ свят, се сблъскват 
две напълно различни ориентации 
на човека и неговото творчество, 
които взаимно се противопоставят: 
антропоцентризмът на секулари-
зирания нерелигиозен хуманизъм и 
християнският антропоцентризъм. 
В това конфронтиране иконата играе 
една от главните роли. Значението на 
нейното „откриване“ в нашата епоха 
се състои не във факта, че сега тя се 
оценява и разбира (в по-голяма или в 
по-малка степен), а в свидетелство-
то, което тя носи на съвременния 
човек: свидетелство за победата на 
човека над всеки разпад и разложе-
ние, свидетелство за друг начин на 
живот, който поставя човека в друга 
перспектива по отношение на неговия 
Създател, в друга насоченост спрямо 
падналия в грях свят, дава му друго 
разбиране и поглед към света.

1 E. Benz, The Eastern orthodox Church: Its Thought 
and life, превод R. Winston, New York, 1963, 1.

2 Пак там, 21.

3 Критически отзив на немското издание на Л. 
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Успенски и В. Лоски, „Смысл икон“, в La pensйe 
Catholique, № 75-76, 14 февруари, 1953.

4 Във Франция само в Париж има не по-малко от 
шест иконописни школи, някои от които са съ-
ществували по няколко десетки години, включи-
телно йезуитската школа, която навремето по-
ложи големи усилия да унищожи традиционната 
иконопис.

5 Доклад на подкомисията върху „Правомощията 
на Вселенските събори“, вж. Messager de l’Exarchat 
du Patriarche russe en Europe Occidentale, № 85-88, 
1974, с. 40. Този въпрос е допълнително обсъждан 
от същата подкомисия през 1976 г. в Загорск.

6 На въпроса на протестантски богослов за сми-
съла на иконопочитанието, православният архие-
рей отговаря: „Ние така сме свикнали…“. От ХVIII 
в. иконописването става област и на светския 
художник, необвързан от догматите на Църква-
та. По-късно изучаването на иконата е прехвър-
лено на свободната от догматите наука. Един-
ственото нещо, което остана на вярващите, е 
само благочестивият обичай да се молят пред 
иконата. Но се случва дори и нещо по-лошо. В час-
тен разговор православен архиерей казва: „Както 
ви слушам да говорите, човек може да си помисли, 
че без икони не може да има Православие.“ Про-
тестантският пастор J. Ph. Ramseyer, пише „Об-
разът принадлежи на самата същност на хрис-
тиянството“ (La parole et l’Image, Neuchвtel, 1963, 
с. 58). Както можем да видим, ролите понякога 
могат да се разменят: това което би очаквал 
от устата на православен епископ, е изречено 
от протестантски пастор, и обратно. Така ве-
ковното откъсване от иконата е довело протес-
тантския пастор до православното разбиране за 
нея, докато вековното изопачаване на образа до-
вежда православния архиерей до протестантско 
отношение към него.

7 Истина е, че през последните векове православ-
ната йерархия е напълно освободена от нуждата 
да знае каквото и да било в областта на църков-
ното изкуство: всичко се решава от светските 
власти и от Академията за изящни изкуства.

8 Християнската археология се преподава в се-
минарии и академии. Но вероучебното съдържа-
ние на образа и досега не се преподава. През 1954 
г. се въвежда (за пръв път) курс по иконознание 

като богословска дисциплина в семинарията на 
Екзархата на Московската Патриаршия в Запад-
на Европа, намиращ се в Париж. Духовенството 
е трябвало да черпи сведения за съдържанието 
на образа от научни трудове по история на из-
куството, които понякога съдържат неочаквани 
„богословски“ отклонения. В никакъв случай не 
искаме да отричаме значението на научните 
трудове за познанието на иконата. Напротив, в 
тях виждаме ценен принос за образоването на 
духовенството. Но те са само второстепенен 
източник. Основните знания трябва да бъдат 
вероучебното съдържание на образа. Никой не е 
задължен да познава историята на изкуството, 
но да познаваш вярата си, да разграничаваш дали 
образът, пред който се молиш, изразява тази 
вяра или не, е задължение на всеки вярващ, още 
повече на духовенството.

9 Ако през ХIХ в. интелигентът „се е срамувал да 
бъде вярващ“, то в наше време „модерният инте-
лигент се срамува да влезе в църква. В Църквата 
има много нещо за изчистване, обновяване, реор-
ганизиране, за да стане тя достъпна за съвре-
менното съзнание.“ (Dmitri Dudko, Our Hope (Наше-
то упование) превод Paul D. Garret, New York: Saint 
Vladimir’s Seminary Press, 1977, с. 183). Интелиген-
тът може да е вярващ, но той иска Църквата да 
се нагоди към „модерното съзнание“. Той не иска 
да разбере Църквата, а да я приравни към своето 
неразбиране и оттук да я спасява. Трябва да се 
каже, че тази жажда да се „обновява и реоргани-
зира“, да се приспособява към нуждите на време-
то, за което вече говорихме (вж. предходната 
глава, бел. 118), съвсем не е нещо уникално само 
за нашето време. Към края на IV и началото на V 
в. св. Викентий Лерински пише: „Те не са доволни 
от традиционните правила на вярата, наследени 
от древност. Ден след ден те искат все нови и 
нови неща. Те умират да добавят, да променят, 
да отменят нещо в религията“ (Коммониториум, 
гл. 21, Коментар върху 1 Тим., Namur, 1960, с. 97). 
Така, „Случва се да казват за нещо: „виж, на, това 
е ново“; но то е било вече през вековете, що са 
били преди нас.“ (Екл. 1:10).

10 Alexander Schmemann, Introduction to Liturgical 
Theology (Въведение в литургичното богословие), 
превод A. Moorhouse, New York: Saint Vladimir’s 
Seminary Press, 1986, с. 13.
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Откъс от книгата на Леонид 
Успенски „Богословие на иконата“, 

изд. Омофор, С.

Христос в слава, ХV век.  

The Metropolitan Museum of Art, New York (No 44.101).
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Иконографията не бива да е сляпо повторе-

ние на предишните форми на изкуството. 

Ние трябва да внасяме в религиозното изку-

ство частица от проблемите и търсенията 

на съвременния човек, но и винаги да даваме 

перспектива за бъдещето, за Есхатона.1 

Йоан Зизюлас, Пергамски митрополит

ЧАСТ I :  ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМА 
НА КОПИРАНЕТО
За да започнем с анализа на въпроса 
от заглавието, първо трябва да диаг-
ностицираме настоящата ситуация. 
Само за няколко дни, прекарани в Ру-
мъния, видях серия прекрасни пости-
жения, както и образци на автентич-
но църковно изкуство2, което е много 
обнадеждаващо.

Но трябва да кажа, че поне в Сърбия, 
а може би и другаде, все още преобла-
даващият подход остава копирането 
на прототипи от времето на Сред-
новековието – със или без добавяне 
на малки видоизменения или поправки; 
докато рядко срещаните автентич-
ни икони остават в частната сфера, 
появяват се на случайни изложби по 
галериите, ползват се по домовете на 
хората, но все още не и в църквите.

Произвеждането на преносими икони 
в Сърбия (такива за частната сфера) 
може грубо да се раздели на няколко 
категории: копия с незадоволително 

качество; висококачествени копия; 
внимателни модификации на средно-
вековни икони и автентични икони3– 
най-рядко срещани измежду четири-
те типа.

И тъй, краткият отговор на заглав-
ния въпрос е: автентичността и 
въздържането от копиране са от съ-
ществена важност за църковното 
изкуство, ако искаме да сме достой-
ни, законни наследници на неговите 
богати и разнообразни традиции и 
да стигнем до място, от което да 
можем да продължим нататък исто-
рическия път на развитието му. Това 
не намеква, че целта е да изобретим 

нещо съвсем ново и различно от ви-

Лазар Предраг Маркович, 

изкуствовед, 

специализиран 

в съвременната 

иконография

Благовещение, Георгиос Кордис, 2009
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зантийското изкуство4, нито да „мо-

дернизираме” изкуствено иконата, 

а да подхранваме, отглеждаме, про-

дължаваме и развиваме по естест-

вен начин византийската традиция 

с надеждата, че тя ще процъфтява и 

днес, както в Средните векове.

Вероятно трябва оттук нататък 

да прибегнем до термина „неовизан-

тийска”, тъй като не е подходящо да 

използваме израза „византийска жи-

вопис” за съвременните икони. Това 

понятие е запазено за постижения-

та, създадени по време на 

Империята, между 330 и 

1453 г., докато по-късно-

то изкуство бива наричано 
„поствизантийско” и обхва-
ща наследството след па-
дането на Константинопол 
до ХIХ в., когато започва да 
доминира бароковият стил, 
следван от натуралистич-
ни образци, които, за щас-
тие, не се разглеждат като 
официално църковно изку-
ство.5

ЕДНО УДОБНО ПОГРЕШНО 
МНЕНИЕ
Днес византийските икони 
гордо биват излагани в по-

стоянните експозиции на най-уважа-
ваните музеи в света като Лувъра, 
Британския музей или музея „Метро-
политън”, което потвърждава високо 
ценения им художествен статус. Но 
са изключително редки случаите, ко-
гато съвременни икони могат да се 
видят6 в някоя съвременна изложба на 
изтъкнат световен музей или уважа-
вана държавна галерия.7

Тази тъжна ситуация е резултат от 
факта, че днешните икони са загубили 
художествения си статус, заслужен 
някога от византийските автори. 

Св. Богородица от Дейсис, Анастасия Чирак, 2009
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Съвременните икони днес са 
сведени по-скоро до нивото 
на етнографските занаяти и 
авторите им вече не се счи-
тат за художници, а в повече-
то страни им е позволено да 
се включат в кръга на народ-
ните майстори. 

Това се дължи на преобладаващо-
то днес схващане, лежащо на доста 
удобното погрешно мнение, че обик-
новеното копиране на византийски-
те икони би могло да продължи тази 
изумителна художествена традиция.

Голото копиране не бива да бъде при-
емано за официално съвременно цър-
ковно изкуство.8 Минималните кри-
терии би трябвало да допускат ико-
ните да са базирани върху византий-
ски прототипи, но по начин, който не 
само копира, а притежава лична, ав-
тентична величина и е отражение на 
нашето време.

Въпреки всичко, има нужда и от прав-
диви, верни копия. Те са необходими и 
ценни за целите на документиране-
то, представянето и популяризира-
нето на средновековното изкуство.9 

Изложените копия са инструмент за 
образоване на публиката10 и вдъхновя-
ват посетителите да пътуват, за да 
видят оригиналите.11

Но правенето на такива копия не 
може да е продължение на традици-
ята.12 

Да си продължител на визан-
тийските живописни тради-
ции означава да създаваш ико-
ни в духа на това изкуство, 
бидейки потопен в живота на 
Църквата; да уловиш духовни-
те и естетическите му устои, 
изучавайки в дълбочина различ-
ните му фази13; да разбираш и 
прилагаш автентичните хрис-
тиянски схващания за твор-
чеството и талантите. 

В следващия раздел ще бъде разгле-
дан един от възможните подходи.

Разпятие, Борислав Проданович, 2009
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СЪБОРИ, КАНОНИ И КОПИЯ
През изминалите над двадесет века 
ние сме наследили разнородно съкро-
вище от църковни изкуства, но не сме 
наследили описание на стила, в който 
би трябвало да се създава днес цър-
ковното изкуство.14

Имаме в наследство четири важни 
източника: два канона на Седмия все-
ленски събор в Никея от 787 г.; тре-
тият източник е наследеното от нас 
църковно изкуство – огромно наслед-
ство, което обхваща разнообразни 
стилове, а четвъртият са серията 

зографски наръчници („ерминии”), 

описващи иконографски детайли 

като разпознаваемите атрибу-

ти на изобразения светец, но без 

да предлагат каквито и да било 

стилови предпочитания.15 

Никой от седемте Вселенски 

църковни събора не е дефинирал 

стила на църковното изкуство. 

Само Седмият (Вторият никей-

ски събор) провъзгласява два 

канона: изискването за прав-

див портрет на изобразявана-

та личност и за надпис, който 

допълнително да потвърждава 

идентичността й, тъй като 

най-съществено е да се запа-

зи разпознаваем портрет на 

представената личност, неза-

висимо дали е Христос или някой от 

свет ците, тъй че наблюдателят да 

знае без съмнение към чие име да се 

обърне в молитвите си.

Фактът, че нито Вселенските цър-

ковни събори, нито някой от светите 

отци по-късно не е препоръчал ника-

къв стил, нито дори византийския, 

означава, че всеки стилистичен ма-

ниер е приемлив, ако са надлежно спа-

зени двата канона.16 Така че относно 

избора на стила не са определящи 

нито вселенските, нито съответно 

поместните събори.

Св. мъченик дякон Авакум, Йелена Хинич, 2006
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По други въпроси правомощията на 

редица поместни събори са локални, 
не универсални, а понякога не бива 
да са валидни дори на местна поч-
ва – например Московският събор от 
1553-54 г., който приема еретичното 
изобразяване на Бог Отец като ста-
рец с бяла брада.17 Това решение е 
осъдено и отменено само 113 години 
по-късно, на Големия московски събор 
от 1667 г.18 Но злото е сторено, а и 
мнозина губят живота си по-късно, 
също заради този събор.19

И тъй, ако църковното изкуство бъде 
ограничено само до рисуване на ико-
ни и стенописи като точни копия на 
византийски оригинали (главно от 
ХIV в.), това ще означава то да за-
губи целите си. Сляпото копиране на 
византийско изкуство води до един 
тъжен край за историческия творче-
ски процес, затова трябва да обмис-
лим как да избягваме тази практика. 
Защото във Византия никой не е ко-
пирал, както го правят днес.20 Копи-
рането започва едва през ХХ в.

Защото копирането е лесно, а и с та-
къв подход копистът няма да страда 
от творчески кризи, каквито търпят 
хората на изкуството в търсене 
на най-доброто възможно решение. 
Покойният и многообичан Буденски 
епископ д-р Данило Кръстич ги нари-
чаше „мързеливи копирачи”.

Копирането на византийски 
прототипи доминира днес, 
тъй като е лесно, доходно 
и не носи риск – от копията 
няма да останат недоволни 
нито духовенството, нито 
енориашите. 

Епископите няма да рискуват на ня-
кои енориаши да не им хареса и да про-
тестират, след като са инвестирали 
доста средства в нова църква; копи-
стите няма да рискуват да бъдат 
наречени „модернисти” или „непра-
вославни”. (А би трябвало, тъй като 
копирането е неправославен подход.)

Много копия се правят от икони, от-
печатани в книги, с помощта на тън-
ка, прозрачна копирна хартия – иконо-

Св. Исаак Сириец, о. Стаматис Склирис, 2005
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писецът просто копира щрихите на 
византийските художници, след кое-
то ги прехвърля върху подготвена ос-
нова за икона и ги запълва с цветове. 
Това по същество е същият подход, 
който прилагат децата с печатни-
те „книжки за оцветяване”. Въпреки 
това мнозина се осмеляват да пре-
тендират, че имат благочестиви мо-
тиви и подчертават, че копират за-
ради „подчинение пред традицията”.

Затова копирането на византийско-
то изкуство е широк и удобен път. Но 
ние не бива да имитираме византий-
ските икони; копирането е имитация. 
Трябва да сме наясно, че други може 
да изтълкуват липсата на автентич-

ност в нашето църковно 
изкуство като симптом 
за липса на автентичност 
(и резултат от имитации) 
във всички области на цър-
ковния живот.21 

Подражанието е не-
обходима фаза в раз-
витието на един сту-
дент по изкуствата 
до иконописец, но то 
трябва да остане 
само това – фаза, а 
не връх или финален 
етап. 

Освен това, Христос вече 
ни е предупредил с притча-
та за талантите. А онези, 

които избират да погребат 
таланта си, биват осъдени от Бога. 
Както и тези, които днес просто 
копират машинално византийските 
икони, без да добавят или да изразят 
нещо лично – и по този начин избяг-
ват да реализират и да използват 
талантите си, дадени от Бога. 

Няма канони също така, и за архитек-
турата, може би с изключение за при-
твора, кораба и олтара с дяконикона 
и проскомидията. Но тъй като цър-
ковната сграда е предназначена да 
осигури подходящо пространство за 
Литургията, може би самият чин на 
Литургията е канонът. И тъй като 
този чин се е променял, архитекту-
рата го е следвала: например, появя-

Св. Георги,  Вишня Девриня, 2006



26 27

ват се горни галерии за оглашени-
те с външни рампи22, или странични 
конхи за антифонните хорове. Някои 
нови автори предлагат тринитарен 
(троичен) подход за църковната ар-
хитектура.23 Византийските творци 
не копират нито иконите, нито църк-
вите.24

Както иконата, така и автентич-
ната архитектура трябва да запази 
всички разпознаваеми, съществени 
и традиционни форми като купо-
ла – както в Гръцката православна 
църква в Милуоки, проектирана от 
Франк Лойд Райт; или да интерпре-
тира творчески средновековните 
прототипи, без просто да копира 
формите им, успешен пример за кое-
то е църквата „Арка Ноетика” край 
Алба Юлия, Румъния.

ВИЗАНТИЙСКИТЕ СТИЛОВЕ
Днес мнозина предпочитат визан-
тийския стил, и аз съм един от тях. 
Но защо трябва да ограничаваме съ-
кровищата на византийското изку-
ство до само една от фазите му? В 
него има много стилистични периоди, 
защо да не прегърнем всичките или 
поне повече от един?

Защото в живота на Византийска-
та империя е имало много различни 
стилове: можем просто да сравним 
най-старите запазени икони от око-
ло 550 г., съхранявани в манастира 
„Св. Екатерина” в Синай, с мозайките 
в Равена и Рим от същия период и с 

по-късните стенописи на скалните 
църкви в Кападокия, или с тези в Ма-
кедония, или с портретите на Комни-
ните – всички те носят ярко разно-
образие на стилови различия.

Следователно „византийският стил” 
не е единично, а множествено поня-
тие, тъй като обхваща доста раз-
лични стилове. Затова би било по-
уместно да не се използва терминът 
„византийски стил”, а формата му 
в множествено число, „византийски 
стилове”, тъй като тя би изразявала 
по-вярно цялото естетическото мно-
гообразие и богатство в рамките на 
традицията.

Но днес „византийският стил” обик-
новено се отъждествява само с една 
сравнително кратка фаза – с Рене-
санса на Палеолозите, само в един от 
етапите му през ХIV век. А след като 
най-висшите авторитети не са опо-
вестили кой е най-подходящият стил, 
дали е правилно да твърдим, че само 

Св. Богородица, Биляна Йованович, 2007
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един от периодите в рамките на ви-
зантийското изкуство е единстве-
ният приемлив стил за нашето цър-
ковно изкуство днес? И после просто 
да го копираме?

Ако нашите предци от визан-
тийската епоха бяха имали 
същия подход, изобщо нямаше 
да съществува развитие на 
стила, а само векове наред 
повторение на една замръз-
нала стилистична фаза. Това 
и щяхме да наследим – само 
една стилистична фаза. 

За щастие, те са имали различна на-
гласа, така че сме наследили много 
стилистични периоди – едно безцен-
но и необозримо съкровище, класирано 

сред най-големите художествени по-
стижения в историята на човечест-
вото. За жалост, тази изумително 
богата традиция, вместо да бъде 
продължена по естествен път, днес 
твърде често просто бива ръчно 
“фотокопирана”, механично възпроиз-

веждана без влагане на творчество, 

което води до безжизнени портрети 

и цялостно лошо впечатление.

И тъй, рисуването на точни копия на 

византийски икони и фрески в наши-

те църкви днес не бива да се приема 

за официално църковно изкуство. То 

обаче е допустимо в случая с преноси-

мите икони – ако са правени по поръч-

ка от частни клиенти (пазарът го из-

исква), а не са възложени от Църква-

Noli Me Tangere, Юлия Станкова, 2009
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та. Тези икони ще се използват само 

в частни домове, ще ги видят само 
ограничен брой хора и влиянието им 
ще бъде минимално. За разлика от 
иконите и стенописите в храмовете, 
които изразяват вярата в едната 
света, съборна и апостолска Църква, 
поради което са от първостепенно 
значение.

Така че абсолютният минимум би бил 
да постигнем и овладеем необходимо-
то професионално техническо май-
сторство и да рисуваме жизнени, ярки 
образи с живот в очите (а не замръз-
нали или подобни на маски), пък макар и 
копирайки композициите на среднове-
ковните византийски творби.

Докато оптимумът би бил да постиг-
нем артистичните, естетически 
висоти на византийското изкуство, 
но внасяйки в света на иконата оп-
ределени разпознаваеми елементи от 
нашето време, изразени като харак-
терна личностна черта на иконопи-
сеца. Това може да стане в сферата 
на множество образни елементи.25 И 
като осигурим малко допълнително 
пространство, така да могат всич-
ките различни подходи и художест-
вени тропи да съществуват съв-
местно днес, насред огромното мно-
жество от копирани прототипи. Тук 
ще спомена концепцията, или няколко 
логоса и тропоса, на св. Максим Из-
поведник.26

ЧАСТ II: БОГОСЛОВСКИ АСПЕКТИ. 
СВ. МАКСИМ ИЗПОВЕДНИК –  
ЛОГОС И ТРОПОС
Както е добре известно, Христос е 
Логосът27 – Словото на Бог Отец в 
Светия Дух; Второто Лице на Света-
та Троица.28

Според св. Максим отделно от уни-
версалния логос на човешката при-
рода29 (изразен и разкрит най-добре 
чрез живота на Христос), има също 
и логоси (logoi, мн. ч.), отнасящи се 
до Божията воля за отделните съ-
щества, за човешките личности.30 
Неговата воля е те да живеят по оп-
ределен начин, който ще доведе до 
есхатологично, вечно добруване.31 До-

Преображение, фреска от църквата „Св. Симеон“ в Дубона от 
Владимир Кидишевич, 1997
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като тропосите (tropoi) са същински-
те, екзистенциални начини на живот, 
избрани от хората32, логосите се от-
насят до божествените намерения, 
Божията воля за тях. Тъй като тази 
воля често е кодирана, човек би могъл 
да я разбере чрез възстановяване на 
дадените му от Бога вътрешно при-
същи способности, и особено чрез 
пречистване на интелекта.33

Тъй като понятията логос и тропос 
са полисемантични34, ще се опитам 
да изтъкна вложеното в тях и упо-
требата им по отношение твор-
чеството на църковните художници.

След като човешкото същество е съз-
дадено по образ (икона идва от гръцка-
та дума за „образ”, бел. пр.) и подобие 
на Триединния Бог35, значи логосите на 
Бога за човеците, които са църковни 
художници, ги ръководят да творят 
автентично, развивайки дарения си 
от Бога талант до достижимия мак-
симум, като рисуват автентични и 

красиви иконографски творби. Не само 
голи копия. Като техен Прототип, 
Христос е автентичен Автор на цяло-
то Творение, а не копист.

Защото във Вселената всич-
ко е автентично и истинно. 
Христос никога не прави ко-
пия. Там няма клонинги. Клони-
рането е човешки, не божест-
вен проект.

Целият естествен свят около нас е 

Негова автентична творба на изку-

ството. Учените не могат да откри-

ят две напълно еднакви дървета, лис-

та, дори снежинки сред десетките 

хиляди изследвани. Нито две неотли-

чими човешки лица – тъй наречените 

„идентични близнаци” не са идентич-

ни; има разлики, които лесно могат да 

се забележат.

Изглежда византийските иконописци 

са били наясно с това си божестве-

но призвание, тъй като все още не са 

открити две идентични икони (нито 

фрески или миниатюри) от онези вре-

мена36, също измежду десетки хиляди. 

Докато само през ХХ век мнозина за-

почват да се задоволяват с правене-

то на голи копия, твърдейки, че това е 

начинът за продължение на традици-

ята. Но копирането не може да бъде 

продължение, камо ли пък развитие на 

византийския стил. Автентичният 
ни живот в Христа би създал автен-
тични икони.37

Фрески от църквата „Св. Илия“ в Пирея от о. Стаматис Склирис, 
1996
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Така че човешкото същество не може 
да избегне, но непременно използва 
свободата си, дадена от Бога, за да 
създаде свой собствен тропос в жи-
вота. В случая на църковния творец 
един добре развит тропос ще доведе 
до икони с разпознаваем личен отпе-
чатък, притежаващ уникални, харак-
терни черти, чрез които би могло без-
погрешно да отличим неговите икони 
сред много други. Това е принципен 
резултат от характера на това поня-
тие, тъй като тропосът отваря мяс-
то за новости в историята.38 Докато 
един неразвит тропос ще доведе до 
безлични икони или копия, чийто автор 
остава неразпознаваем заради липса-
та на личен, характерен почерк. Това 
може да се случи и поради различни за-
брани или задръжки в самоизразяване-
то чрез думи, дела или рисуване.

И така, целта на всеки ико-
нописец трябва да е да ум-
ножава дадените му от Бога 
таланти. Единствената ал-
тернатива на този процес би 
била да закопае таланта си, 
което е категорично осъдено 
от Христос в Притчата за 
талантите.39

И благодарение на тези автентични 

лични качества, създадени от раз-

вития тропос на средновековния ху-

дожник и изразени като характерни 

визуални черти40, днес историкът на 

изкуството може да идентифицира 

автора на някоя недатирана визан-
тийска икона или фреска. При лип-
са на писмени доказателства като 
подпис на художника или портрет на 
ктитор, може да се разчита само на 
стилистичния анализ при датиране-
то на дадена творба – и то често 
с прецизни резултати, в рамките на 
четвърт век. Това означава, че всеки 
човек неизбежно ще използва свобо-
дата си да създаде тропос – уника-
лен стил на живот, който ще бележи 
съществуванието му, а в случая с ху-
дожника – разработен тропос, който 
ще бележи всичките му творения.

Това разбиране за автентичност-
та като личен отпечатък няма 
нищо общо с модерния императив на 
ХХ век, когато от “истинския човек 

Св. пъровомъченик и архидякон Стефан 
от монахиня Евфимия Тополски, 2012
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на изкуството” се очаква на всяка 
цена да създава “оригинални” творби.

КОНСЕРВАТИЗЪМ И НОВАТОРСТВО
Днес в нашата Църква мнозина се 
отнасят към всяко новаторство с 
подозрение. 

Но тропосът на св. Максим е свързан с 
разбирането за иновация (καινοτομία), 
тъй като тропосът винаги води към 
нещо ново. Въплъщението на нашия 

Спасител Иисус Хрис-
тос е новост, а и це-
лият Нов Завет, както 
потвърждава неговото 
заглавие, избрано от 
Църквата. А изпълне-
нието на Стария е в 
Новия.

Затова за нас, христи-
яните, разбирането за 
новост има позитив-
но значение, тъй като 
ние не търсим спасе-
нието си в миналото 
или в придържането 
към старите форми41, 
но в бъдещето; ние го 
очакваме в есхатоло-
гичното събитие на 
Второто пришествие 
на Христа, което ще 
отбележи началото на 

Божието царство. В това е нашата 
надежда. Не в миналото.

Както се казва в един известен ци-
тат от св. Максим: Нещата в Стария 
Завет са сянка; тези в Новия Завет 
са образ; истината е състоянието на 
бъдещите неща.42

Това е противоположното на езиче-
ската гръцка философия и на по-късни-
те неоплатоници, за които истината 
е в миналото;43 тъй че съгласно тази 
езическа философия минаването на 
времето ни отдалечава от истината.

Сретение Господне, от Бояна Кешел, 2005
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И първите еретици са били не тези, 
които са въвеждали новости, а онези, 
които са твърдели, че остават „ве-
рни на традицията”, по-точно хрис-
тияните евреи44, които са искали да 
следват единствено традициите на 
Стария Завет. Те отхвърляли ново-
въведенията на апостол Павел и на-
стоявали, че християните трябва да 
спазват Моисеевия закон – Тората.

Някои от по-новите схизми в Право-
славната църква също се дължат на 
отхвърлянето на новостите – зна-
чителен брой „старокалендарци” на 
Балканите, главно в Гърция (но и в 
Америка), отхвърлят новия календар 
и се придържат към стария, напус-
кайки каноничните си поместни църк-
ви и обвинявайки ги заради „еретични” 
новости в Литургията и заради ику-
меническия диалог. Или т.нар. “ста-
роверци” в Русия45, които отхвърлят 
дори поправянето на грешките в ли-
тургическите текстове и чинове, на-
стоявайки, че придържането към изо-
пачените стари текстове и чинове е 
пътят към спасението.

Тук моето намерение не е да омалова-
жавам традицията – съвсем не, но да 
подчертая колко е важно да я отлича-
ваме от слепия консерватизъм.

В съвременната иконопис, също така, 
всяко новаторство често бива по-
грешно подозирано в отстъпление от 
традицията или даже в предателство. 

Но тъй като иконите са рав-
ностойни на думите – според 
св. Василий Велики,46 и са бого-
словие в багри47, значи всички 
новости в иконографията са 
равни на новостите в херме-
невтиката или в съвременни-
те богословски изследвания.

 Ако интерпретациите на Свето-
то Писание и Предание могат да се 
развиват с времето, и пак да бъдат 
приемани като истинни, стойностни 
и ценни за църковния ни живот днес, 
значи и новите визуални интерпрета-
ции са естествени, необходими, бла-
готворни и важни. И те постоянно се 
появяват и се развиват във времето, 
както свидетелства цялата история 
на нашето църковно изкуство.

Св. Богородица, Наташа Илич, мозайка, 2016
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Следователно да искаме от художни-
ците да копират византийски икони 
би било същото, като да искаме от 
епископите и свещениците да четат 
проповедите така, както са били за-
пазени от византийски времена, или 
да искаме богословите просто да 
препечатват византийските тек-
стове, като добавят само по няколко 
декоративни изречения, както пра-
вят доста иконописци във визуална-
та сфера.

ИКОНОГРАФСКАТА ТРАДИЦИЯ И 
КАНОНЪТ КАТО ЕЗИК
Нашата иконографска тради-
ция не бива да се разбира като 
набор от канони, тъй като ня-
маме такива (с изключение на 
двата споменати от Втория 
никейски събор), но по-скоро 
като език.48 Така я разбираме 
най-добре. 

Византийската традиция 
е език със своя собстве-
на морфология, речник и 
синтаксис. И както всеки 
език, той си има своите 
граматически правила; 
иначе не бихме могли на-
пълно да се разбираме 
един другиго.

 Но за разлика от преобладава-
щия подход на копирането, този език 
може да продължи да се развива както 
всеки жив език. Ние искаме да видим 
как нашата традиция се превръща 
в мъртва, както е днес с латинския 
език. Нещо повече, иконографският 
канон, който мнозина напразно тър-
сят, също може да бъде разбран най-
добре като език.49

Византийският стил не бива да се 
разглежда като „единствен и свещен 
език” за каквито са били представя-
ни гръцкият или латинският език, 

Св. София, Биляна Йованович,  2007
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тъй като тези опити са осъдени от 
Църквата. Това просто означава, че в 
бъдеще има възможност да се развие 
друг, различен, невизантийски стил. 
Защото както свидетелства наша-
та църковна история, в Църквата 
няма свещени езици – нито в музика-
та, нито в архитектурата, нито в 
живописта.50 Днес повечето вярващи 
не разбират средновековния църков-
нославянски език или средновековния 
гръцки. Но въпреки това за мнозина 
други приспособяването към съвре-
менния, разбираем език в Литургията 
е новост, която предава традицията.

Всеки майчин език се усвоява не чрез 
изучаване на неговите правила, а чрез 
попиването му от заобикалящата ни 
среда, като се започне от родители-
те и семейството, по естествен на-
чин. Така човек започва да говори пра-
вилно, без да е ходил на училище. Това 
може би е най-естественият начин да 
се научиш да рисуваш днес в неовизан-
тийски стил.51 Никой не може да научи 
даден език само с изучаване на прави-
лата и граматиката му, а трябва и да 
слуша, да учи думи, да упражнява фоне-
тиката, да запаметява и повтаря из-
речения – да започне от най-простото 
и после да се опитва да говори. При-
ложено към изучаването на неовизан-
тийското изкуство, това означава, че 
първата стъпка би била изучаването 
на византийските шедьоври, колкото 
е възможно повече, след това изучава-
не на техниката за рисуване на икони 

и упражняването й  – първо чрез копи-
ране, а след това, с изказване на свои 
собствени визуални изречения и раз-
кази, и в автентични икони. 

Църквата предоставя разно-
образие от визуални езици в 
услуга на целия Божи народ, 
който вече е снабден с разно-
образие от словесни езици. 

Ето защо имаме само два канона от 
Втория никейски събор, а картинният 
стил е оставен да се развива свобод-
но в хармония с традицията.52 Ако про-
дължим да настояваме само за един 
стил (както е днес с неопалеолого-
вия), това ще доведе иконографската 
ни традиция до нейния край.

Св. Павел Тивейски и св. Антоний Велики, Боян Милкович, 2016
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НЯКОИ АРГУМЕНТИ ЗА И ПРОТИВ
Вярвам, че всеки, който чете това, е 
мотивиран да помогне за постигане-
то на най-добрите възможни резул-
тати в църковните изкуства днес. 
Тъй като подобна тема не може да 
бъде решена чрез налагане на нечие 
мнение, а по-скоро в диалог между чле-
новете на Църквата, по-долу следва 
опитът да се започне такъв и да се 
отговори на някои първи коментари.

Много хора питат: 
след като не мо-
жем да променяме 
Литургията, как 
тогава дръзваме 
да променяме ико-
ната?

Идеята е не да я про-
меняме, а да под-
сигурим иконата да 
продължи да се раз-
вива по естествен 
път. А и Литургията 
непрекъснато се е 
променяла в течение 

на историята, заедно с църковната 
архитектура и живопис, както доказ-
ват литургическите изследвания53. 
Както например през 90-те години 
на ХХ в. по инициатива на патриарх 
Павле54 Архиерейският събор промени 
завинаги Литургията, като добави 
четири молитви за жертвите на вой-
ната в бивша Югославия. И във все 
повече епархии в Сърбия Литургията 
се отслужва с промените в наследе-
ната практика – напр. с отворени 
през цялото време царски двери, с 
произнесени на висок глас „тихи” ол-
тарни молитви.

Св. Йоан Кръстител, Тодор Митрович, 2014
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Всяко традиционно общество носи 
едно и също съзнание, че Бог не се 
разкрива на всяко поколение – има 
някои избрани моменти, когато Той 
прави това. Едно традиционно об-
щество ще се опита да запази тези 
моменти, в случая да копира визан-
тийския стил като даден от Бога.

Ако вярваме, че Светият Дух вече не 
е активен в днешния свят или че не 
може да диша винаги и навсякъде, оз-
начава да сме на ръба на пневматоло-
гичната ерес.

Няма нужда да популяризираме ав-
тентичното църковно изкуство, 
защото това е неестествен, из-
куствен подход. Когато някой на-
истина е гений, като Рубльов, той 
няма да е способен да спре изра-
зяването на гениалността си, ще 
блести, независимо дали го иска или 
не. Защото светлината не може 
да се скрие. Затова не е нужно да 
изискваме от иконописците да се 
стараят да живеят и рисуват по 
автентичен начин.

Но гений се ражда веднъж на сто или 
повече години. И така, докато чакаме 
следващия гений, повечето ни църк-
ви ще се пълнят с ръчно изработени 
ксерокопия или дори с още по-долно-
качествени. Вместо да чакаме, тряб-
ва да направим каквото можем, за да 
осигурим най-добрите резултати за 
нашето църковно изкуство.

Това е като с молитвите. Предпо-
читам молитви, написани от наши-
те свети отци пред собствените 
ни думи. Те може и да са сърдечни, 
но не са свързани с църковното съз-
нание.

Темата на картината, а не стилът й, 
се явява еквивалент на думите на мо-
литвата. Темата има отношение към 
църковното съзнание, а стилът на ри-
суване – към личния логос на художни-
ка като продължител на традицията. 
Ако артистичният стил наистина 
се равняваше на молитвените думи, 
нямаше да съществува такова раз-
нообразие от стилове на рисуване, но 
само един и непроменим, каквито са 
думите в молитвите.

Св. Йоан Кронщадски, Светлана Седлан, 2007
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Някои смятат, че днес художници-
те трябва да се подчиняват на ви-

зантийското изкуство и да го копи-

рат, тъй както новопокръстеният 

се подчинява на духовния си отец.

Копирането е първата фаза от раз-

витието на новопокръстения в ико-

нописта до майстор иконописец. Това 

е важна и неизбежна фаза. Но всеки 

духовен отец се моли и се надява, че 

неговият възпитаник, след като по-

живее достатъчно време в послуша-

ние, ще се поучи от него и с дар на 

прозорливост ще продължи да помага 

на другите хора по тесния път. Ина-

че с края на живота на духовния отец 
ще дойде край и на духовното му во-

дителство. Същото желае и майсто-
рът художник за учениците си по цър-
ковно изкуство.

От историята на църковното из-
куство знаем, че най-големите 
иконописци са имали една цел – да 
останат възможно най-верни на 
традицията. Тези, които донесоха 
„революции” в църковно изкуство, 
никога не са мислели, че ще напра-
вят нещо ново. Затова не бива да 
се опитваме, не бива да искаме да 
сме нови или оригинални. Ако се оп-
итаме да бъдем верни, то вероят-
но, без да го знаем, бихме направили 
нещо много по-важно и по-ново.

Не е наложително да внасяш нещо 
ново или оригинално в иконите. А да 

Вхад Господен в Йерусалим, Михалко Диунисиевич, 2005
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имащ автентично, лично излъчване, 
да не рисуваш голи репродукции или 
копия – ръчно изработени фотокопия. 
Дали правенето на верни копия наис-
тина означава да си верен на тради-
цията? Или това е просто широкият 
път, лесният начин – имитация, вмес-
то доразвиване на традицията? Най-
великите иконописци са онези, които 
развиват изцяло своите лични тропо-
си. Но днес поради различни задръжки 
нашите художници имат неразвити 
тропоси, тъй че дори да имат та-
лант, не го изразяват. Проблем е и 
че твърде много хора на изкуството 
смятат, че традицията може да бъде 
продължена чрез просто копиране, и 
може би ще изтълкуват вашия съвет 
като подкрепа. Както бе споменато 
в Част II, “тропос” на гръцки се от-
нася до стил, който не може да бъде 
продукт на волята или намерението – 
както стила в почерка или походката 
ни. Идеята не е да се насърчава его-
измът на художниците, а автентич-
ните църковни творби. Византий-
ските зографи също са подписвали 
фреските си, като например Михаил 
Астрапас и Евтихий,55 които подпис-
ват всичките си църкви от 1295 до 
1317 г. Ако насърчаваме художниците 
да бъдат креативни, те могат да до-
принесат с повече, отколкото само с 
голо копиране.

Очаквам, че огромното мнозинство 
от църкви и стенописи днес ще на-
помнят твърде прекомерно за свои-

те прототипи. Но това е знак за на-
шето време и за нас. Въпреки това, 
след като забелязах популярността и 
разпространението на наивните съ-
временни стъклени икони, виждам в 
Румъния способност да приеме и под-
крепи автентичните икони. Защото 
тези изразителни стъклени икони с 
простодушна, очарователна красо-
та, излъчваща чиста детска радост 
и спонтанност, свидетелстват за 
едно отваряне към развитие на ико-
нографията. И към автентичните 
икони, особено защото те са още по-
близо до византийската традиция, 
отколкото самите стъклени икони.

А има и многобройни доказано чу-
дотворни икони, нарисувани в този 
наивен стил или дори в бароков или 
натуралистичен, които отново са 
свидетелство, че са приемливи най-
различни стилове. Може би все още 
не за нас, членовете на Църквата, но 
за Бога – очевидно.

Превод от английски: 
Юлиана Танчева

Бележки
1 „Правилните промени” – интервю с Пер-
гамския митрополит Йоан (Зизюлас) в ИС-
КОН, Православни илустровани часопис 
Епрахије врањске, бр. 6, Враня, 2006, стр. 
6 (на сръбски): “Първо, според моите раз-
бирания иконографията не бива да е сляпо 
повторение на предишните форми на изку-
ството. Иначе няма да вложим никакъв при-
нос. Просто ще продължим с търсенията 
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на съвременния човек, без да му предложим 
перспектива за бъдещето. Тази перспекти-
ва за бъдещето, това отваряне на истори-
ята към бъдещето, в случая с изкуството 
е подобна на онази, която споменах по-рано 
за евхаристийната общност: тя трябва да 
носи съзнание за съборност. Религиозното 
изкуство винаги трябва да улавя основните 
нужди на човешкото същество, каквито са 
нуждата от свобода и любов. Тъй че трябва 
да влеем, да внедрим тези елементи в наше-
то изкуство.”

2 Църквата “Арка Ноетика” край Алба Юлия; 
Г. Попеску, С. Думитреску, Е. Мурариу, Т. Ки-
тук, Й. Попа, В. Тудор, М. Коман, А. Николау; 
стенописите в тунела на входа за мана-
стира “Антим”; форумът “Iconari” в Отопе-
ни; изложбите “Lumina Credinţei”.

3 L. P. Marković, Iconography, в Old Crafts in 
Serbia, Етнографски музей и Министерство 
на търговията, туризма и телекомуникаци-
ите, Белград 2009, стр. 88 (на английски).

4 Тъй като няма канони, определящи стила, 
възможността за поява на нов не бива да се 
пренебрегва, понеже иконографията непре-
къснато се развива през вековете. Гениал-
ни творци също се появяват, макар и много 
рядко.

5 Преиконоборческите икони, впрочем, също 
са били по-натуралистични, но са възхваля-
вани от светите отци като изобразяващи 
по верен начин. В момента византийският 
стил е популярен, но е възможно това да се 
промени в бъдеще, както се случва, и то за 
втори път, през ХIХ в. Повече по темата 
от Henry Maguire, The Icons of Their Bodies. 
Saints and their Images in Byzantium, Princeton 
University Press, Принстън, Ню Джърси, 1996, 
стр. 5-7; Gilbert Dagron, Holy Images and 
Likeness, Dumbarton Oaks Papers, т. 45, 1991, 
стр. 23-25.

6 Някои твърдят, че иконите трябва да са 
в църквите, а не по галериите. Но иконата 
е и произведение на изкуството, тъй че 
може да бъде показвана в галериите както 
всички шедьоври на византийската иконог-
рафия. Това е и мисионерско начинание, и 
свидетелство.

7 Първата подобна изложба на икони в прес-
тижна художествена галерия се състоя в 
Сърбия едва през 2006 г. (Галерия ФЛУ).

8 “Съвременният иконописец трябва да пре-
открие вътрешния светоглед на древния 
иконописец и да се води от същото живо 
вдъхновение. Тогава ще открие истин-
ската вярност към традицията, която не 
е повторение, а ново съвременно откро-
вение за вътрешния живот на Църквата. 
Всъщност един православен иконописец, 
верен на традицията, винаги говори езика 
на своето време, изразявайки себе си по 
свой начин, следвайки своя собствен път.” 
L. Ouspensky, Theology of the Icon, Crestwood, 
Ню Йорк, 1992, т. 1, стр. 11-12. (Българско 
издание: Л. Успенски, Богословие на икона-
та, Омофор, София, 2001).

9 Бојан Поповић, Стварање збирке копија 
фресака и српско стручно мнење XX века, 
Зборник Народног Музеја У Београду, XVIII-2, 
Белград, 2007, стр. 511-518.

10 Пак там, стр. 516. А след неотдавнаш-
ните военни опустошения в много църкви 
в Косово тези копия остават най-добрият 
документ за безвъзвратно загубените сте-
нописи.

11 В момента в Галерията на фреските в 
Белград се пазят около 1500 копия на сред-
новековни стенописи, икони, миниатюри, ка-
менни гравюри и модели на църковни сгради, 
събирани от 1953 г.

12 Иначе навремето комунистическият ре-
жим в Сърбия би бил първият поддръжник 
на византийската традиция, тъй като е 
поръчал стотици вярно и професионално 
изпълнени копия след 1946 г. Много преди и 
вместо местната Църква!

13 L. Ouspensky, Theology of the Icon, Crestwood, 
Ню Йорк, 1992, т. 1, стр. 11. (Българско из-
дание: Л. Успенски, Богословие на иконата, 
Омофор, София, 2001)

14 Фактът, че стилът на църковната живо-
пис не е дефиниран, оповестен, нито пък об-
съждан или разискван – нито на Вселенски-
те събори, нито от светите отци, – показ-
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ва, че не е бил считан за догматичен въпрос, 
важен за спасението, а по-скоро за въпрос с 
вторична значимост. Това позволява голяма 
свобода при избора на стил на рисуване, и 
от тази свобода доста са се възползвали в 
историята на църковното изкуство.

15 “Наръчниците са единствената полезна 
документация. Нещо повече, те започват 
да се използват по-широко чак през ХVІ-ХVІІІ 
в., когато знанието за традициите започ-
ва да избледнява. Основните елементи на 
иконографията са в прякото обучение и 
устното предаване от учител на ученик.” P. 
Evdokimov, The Art of the Icon: A Theology of 
Beauty, Редондо Бийч, Калифорния, Oakwood, 
1990, стр. 216. (Българско издание: Павел 
Евдокимов, Изкуството на иконата. Бого-
словие на красотата, Омофор, София, 2011)

16 Присъствието на барокови и натуралис-
тични стенописи и икони в нашите право-
славни църкви потвърждава, че те също са 
канонични. В противен случай щяха да бъ-
дат свалени и подменени с канонични.

17 В цялата Православна църква само Все-
ленските събори се приемат като върховен, 
задължителен авторитет. Поместните 
или национални събори са валидни само за 
поместната, национална църква, която ги е 
провела. От примера личи защо.

18 L. Ouspensky, Theology of the Icon, Crestwood, 
Ню Йорк, 1992, т. 1, стр. 13 и т. 2, стр. 371.

19 Би могло да се предположи, че широко раз-
пространеното еретическо изображение 
на човек, седнал върху облак, се дължи на 
възхода на атеизма, довел до революциите 
от 1917 г. и достигнал кулминацията си с 
преследванията срещу Руската църква.

20 „Копирането и имитацията в абсолют-
ната им и пасивна форма, позната днес, 
нито са съществували като подход, нито 
са били възможни чисто технически.” 
Stamatis Skliris, The Future Of Icon Painting – 
The Iconographic Canon And Free Creation, до-
клад от Симпозиум по балкански икони (The 
Balkan Icons Symposium) в църквата “Вси 
Светии”, Лондон, 6 май 2006, стр. 4.

21 Макар св. ап. Павел да казва “Бъдете мои 
подражатели, както съм и аз на Христа” (1 
Кор. 11:1), той ни приканва не да подражава-
ме на поведението му или начина му на об-
личане, а да живеем в същия Свети Дух и да 
бъдем въплътени в Църквата.

22 Thomas Matthews, The Early Churches 
of Constantinople. Architecture and Liturgy, 
Pennsylvania State University Press, 1971, стр. 
177-180.

23 “Философията зад този подход е един-
ството на функция, форма и структура, по 
същия начин, както се наблюдава то в Све-
тата Троица, а именно във взаимоотноше-
нията между трите ипостаси. Отец ражда 
Сина – преведено в архитектурата: функ-
цията създава форма. Светият Дух изхожда 
от Отца и прониква в Сина – преведено в 
архитектурата: постройката произтича 
от функцията и прониква във формата.” 
N. Debljović Ristić, “Theology And The Eastern 
Orthodox Church Architecture Interpretation Of 
The Triadological Principle”, European Journal 
Of Science And Theology, февруари 2014, т. 
10, бр. 1, стр. 231-246; http://www.ejst.tuiasi.ro/
Files/43/22_Ristic.pdf.

24 Католиконът на манастира „Дечани” е по-
строен в Косово през 1335 г. и е създаден “по 
подобие на църквата в Студеница” от 1196 
г., но на практика няма почти нищо общо с 
нея. Ето как са разбирали копирането по ви-
зантийско време.

25 Иконите и изкуствата на съответната 
епоха са били в диалог от самото начало: 
църковното изкуство е използвало в ката-
комбите тогавашния романски стил, за да 
предаде посланията си; фаюмските порт-
рети се развиват до синайските икони; 
римските базилики се трансформират до 
първите църкви от постконстантиновата 
епоха. Някои модерни течения в изкуството 
като импресионизма и постимпресионизма 
обогатяват днешните стенописи (напр. 
тези на С. Склирис в църквата „Св. пророк 
Илия” в Пирея, 1997 г.), днешният графичен 
дизайн също присъства в иконите, напр. на 
Т. Митрович. Тъй че иконата може да бъде 
в диалог и с днешното изкуство; изразните 
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средства на това изкуство не са случай-
ни, а често са диагноза на нашето време, 
и това може да бъде съдбоносно важно за 
мисията на Църквата в днешния свят. След 
като богословите отговорят на тези въ-
проси, иконографите могат да адаптират 
творчеството си.

26 Maximus, Ambiguum (42:82). 

27 Йоан 1:1-5; Йоан 1:9-14.

28 Матей 28:19.

29 Човешката природа няма друго реално 
проявление освен това в отделните й същ-
ности – човешките същества. Никое съ-
щество не може да съществува отделно и 
независимо от природата.

30 Dionysios Skliris, “The Ontology of Mode 
in the Thought of Maximus the Confessor and 
its Consequences for a Theory of Gender, в: 
Mitralexis, Sotiris (ред.), Mustard Seeds in the 
Public Square: Between and Beyond Theology, 
Philosophy, and Society, Vernon Press, Уил-
мингтън, Делауеър, 2017, стр. 27 (електрон-
на версия).

31 Пак там, стр. 24.

32 Може би джипиесът илюстрира най-добре 
как Бог ни води към назначението ни. Тъй 
като ние често избираме грешни пътища 
с избора на тропоси, Той ни предлага нови 
маршрути винаги когато кривнем.

33 Пак там, стр. 25.

34 По-дълбоко проучване на двойката логос 
и тропос може да се прочете в Dionysios 
Skliris, Le concept de tropos chez Maxime le 
Confesseur (на френски), докторска дисер-
тация, Парижки университет–Сорбона, 
2015.

35 Битие 1:26-27.

36 P. Evdokimov, The Art of Icon: A Theology of 
Beauty, Oakwood, 1990, стр. 216.

37 Интервю със Стаматис Склирис, публи-
кувано в ИСКОН, Православни илустровани 
часопис Епрахије врањске, Враня, 1997, брой 
5, стр. 47 (на сръбски).

38 Дионисиос Склирис (вж. бел. 34). Източник: 
http://www.paris-sorbonne.fr/M-DIONYSIOS-
SKLIRIS-Le-concept-de.

39 Матей 25:14-30.

40 “Майсторите са се отнасяли към всички 
типове иконография, получени чрез тра-
дицията, по много свободен начин. Всеки 
художник е изразявал неповторимостта 
на своята личност.” P. Evdokimov, The Art of 
Icon: A Theology of Beauty, стр. 216-217.

41 “Да рисуваш иконите, както са ги рису-
вали древните иконописци, не означава да 
копираш древните форми, тъй като всеки 
исторически период има свои форми.” L. 
Ouspensky, Theology of the Icon, Crestwood, 
Ню Йорк, 1992, т. 1, стр. 11.

42 John D. Zizioulas, Communion and Otherness: 
Further Studies in Personhood and the Church, 
T&T Clark, Лондон и Ню Йорк, 2006, стр. 300; 
St. Maximus, Schol. in eccl. hier 3.3.2 (PG 4, 137). 
Св. Максим пише още и Ὁ μὲν νόμος, σκιὰν 
ἔχει τοῦ Εὐαγγελίου· τὸ δὲ Εὐαγγέλιον, εἰκὼν 
ἐστι τῶν μελλόντων ἀγαθῶν (Capita Theologiae 
et oeconomiae, I, 90, PG 90, 1120c). Тази идея 
води корените си чак от Ориген и е разви-
та от св. Амвросий Медиолански още пре-
ди Максим: Primum igitur umbra praecessit, 
secuta est imago, erit veritas. Umbra in Lege, 
imago vero in Evangelio, veritas in coelestibus. 
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ти в тази сфера: Robert F. Taft, A History of 
the Liturgy of St. John Chrysostom (6 тома), 
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ЦВЕТОВЕТЕ НА ПРАВОСЛАВИЕТО. БЪЛГАРИЯ 
Дългоочакваният и наистина изключителен албум, посветен на 
Православието в България – издание на известния сайт Ортфото и 
Издателството на Полската православна църква, вече е факт. 

„Цветовете на Православието. България“  е шестият в поредицата 
албуми, представящи разнообразието на Православието по света. 
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В поредицата дотук са излизали издания с фотографии, 
посветени на Православието в Полша, Русия, Сърбия, Грузия и 
Румъния.

В албума участват почти 30 български фотографи с над 150 
снимки, които разкриват многообразието на Православната 
духовност из българските земи.

Сред снимките, включени в албума, са и наградените във 
фотоконкурса на Ортфото с партньорството на фондация 
“Покров Богородичен”, който се проведе това лято в България. 
Те са на отличените фотографи: Веселина Велчева (носител 
на Голямата награда), Стефка Борисова (нейна е и снимката, 
избрана за корицата на албума), Василий Гецов, Минко Чернев, 
Иван Шишиев, Денислав Стойчев, Борис Борисов, Боян 
Йорданов, Лилия Филипова и др.

Изданието започва с встъпителни думи на митрополита на 
Варшава и цяла Полша Сава, в които се казва: „Църквата в 
България има многовековни традиции, а българският народ е 
покръстен и приема православната вяра първи сред всички 
славянски народи… Албумът представя богатото духовно и 
материално наследство на Православието в България, показва 
постиженията на сакралната архитектура и интериора на 
българските църкви, разкрива красотата на българската 
земя. Това обаче е само статичната страна на това издание. 
Настоящият албум се характеризира също така с известен 
динамизъм, свързан със запечатаните на снимките хора и 
ситуациите, в които са заснети. В изданието са представени 
също църковните свещенодействия и литургичният живот на 
българското Православие…”.

Консултанти от българска страна са Стефка Борисова, Георги 
Минчев, Александър Наумов и проф. Иван Желев. Издателите 
изказват благодарности за подкрепата при издаването на 
албума на почетния консул на България в Бялисток Витолд 
Карчевски.

Фотоалбумът „Цветовете на Православието. България“ може 
да намерите в столичната ателие-книжарница „Къща за птици“ 
(ул. Проф. Асен Златаров 22).
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ИМАТ ЛИ МИРЯНИТЕ 
ОСОБЕНО ПРИЗВАНИЕ 
В ЦЪРКВАТА

Фотография: Минко Чернев, „В катедралата св. Александър Невски“
Из албума „Цветовете на Православието. България“
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ВСИЧКИ ХРИСТИЯНИ 
ИМАТ ЕДНО ПРИЗВАНИЕ

Имат ли миряните някакво особено 
призвание в църквата? И къде е мяс-
тото на мирянина в църквата? Загла-
вието на самото изложение е форму-
лирано като въпрос и отговорът на 
този въпрос ще бъде и самото из-
казване. Така че в този случай моята 
беседа би се състояла от една един-

ствена дума. Думата „не“. На горния 
въпрос мога да отговоря само с една 
дума: не, миряните нямат някакво по-
специално призвание в църквата.

Ще се опитам да обясня какво имам 
предвид с това „не“, защото „не“-то 
звучи като отрицание, като прене-
брегване на миряните. Но аз имам 
предвид нещо друго. По мое дълбоко 
убеждение миряните нямат някакво 

Докато свещеникът решава за миряните всичко – от честотата на 
изповядването до възможността за причастяване, на мирянина му 
остава само да се вмести в определения шаблон. Но може ли да се 
говори за някакво призвание или за истински християнски живот в 
условията на такава несвобода?

Протойерей Алексий Умински отговаря на 
този въпрос на среща в младежкия клуб „Донской“.
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по-особено призвание в църквата, 
различно от християнското призва-
ние изобщо. Мисля, че всички христи-
яни са с едно и също призвание – и ми-
ряните, и дяконите, и свещениците, 
и епископите, и патриархът. Призва-
нието е едно и също.

За това общоцърковно призвание 
пише св. апостол Петър в своето 
Първо съборно послание:

И тъй, като оставите всяка злоба и 
всяко коварство, всяко лицемерие, за-
вист и клевета, като новородени мла-
денци, ламтете за неподправеното 
словесно мляко, та с него да порасне-
те за спасение, защото вкусихте, че 
Господ е благ.

Като пристъпвате към Него, живия ка-
мък, от човеците отхвърлен, но от Бога 
избран, драгоценен, и вие сами, като 
живи камъни, съграждайте от себе си 
духовен дом, свето свещенство, за да 

принесете духовни жертви, благопри-
ятни Богу чрез Иисуса Христа.

Ето защо в Писанието е казано: „ето, 
полагам в Сион краеъгълен Камък, 
избран, драгоценен; и който вярва в 
Него, няма да се посрами“.

И така, за вас, вярващите, Той е дра-
гоценност, а за невярващите – „Камък, 
Който отхвърлиха зидарите, но Който 
стана глава на ъгъла“, и „Камък на пре-
пъване и Камък на съблазън“, о Който 
се те препъват, като се не покоряват 
на словото; затова са и отредени.

Но вие сте род избран, царствено 
свещенство, народ свет, люде при-
добити, за да възвестите съвършен-
ствата на Оногова, Който ви е призо-
вал от тъмнина в чудната Своя свет-
лина; вие именно, които някога бяхте 
не народ, а сега сте народ Божий; 
които бяхте непомилувани, а сега по-
милувани.

Фотография: Боян Йорданов, Светлина в мрака. Църква край Мостово. Из албума „Цветовете на Православието. България“
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Простете ми за този обширен ци-
тат, но той, струва ми се, е особено 
важен за всички християни. Въобще, 
за съжаление, на православните хрис-
тияни не е присъщо често да четат 
Свещеното Писание, а още по-малко 
– да четат апостолските послания. 
И ако евангелските текстове са ня-
как познати и отчасти даже разби-
раеми на църковнославянски език, то 
апостолските послания са съвсем 
неразбираеми; ето, приведеният от-
къс практически не се среща в бого-
служебните ни текстове, които слу-
шаме. А той е съществено важен за 
разбирането на нашето християнско 
призвание, като народ Божий, като 
царствено свещенство, като живи-
те камъни, от които се съгражда ду-
ховният Божий дом, който е Църквата 
Божия, за която апостол Павел казва, 
че е „стълб и крепило на истината“.

Бих могъл и тук да завърша изказва-
нето си, ако не беше едно обстоятел-
ство. В повечето случаи миряните 
изобщо не подозират, че имат какво-
то и да било призвание. Ето тук е бе-
дата: миряните и не помислят, че те, 
като народ Божий, имат свое особе-
но призвание; че това тяхно особено 
призвание означава и особено служе-
ние. Защото ако човек не знае в какво 
е неговото призвание, той няма да е 

способен никога да осъществи никак-
во свое служение.

В КАКВО Е РАЗЛИКАТА 
МЕЖДУ МИРЯНИТЕ И 
СВЕЩЕНСТВОТО?

Така се е утвърдило исторически и 
културно, че най-често за призвание 
се говори само по отношение на све-
щенството. А миряните се възприе-
мат, и самите са свикнали да възпри-
емат себе си като някаква напълно 
безлична, безответна, а това значи и 
безотговорна църковна общност, от 
която нищо не зависи, която за нищо 
няма право, за която всички въпроси 
са решени или ще бъдат решени от 
свещеноначалието в лицето на архи-
ерея или енорийския предстоятел.

За съжаление, с подобна мисъл всич-
ки сме свикнали от десетилетия, 
даже от столетия: и свещенство-
то, и миряните. И затова се възпри-
емаме като твърде разединени едни 
от други. Всички права и отговорно-
сти са в ръцете на свещенството, 
а миряните са паство, но вече не в 
евангелския смисъл на думата, а в на-
пълно битовия, практически смисъл. 
Защото, когато нашият Господ Ии-
сус Христос говори за Себе Си като 
Пастира, а за нас – като овците на 
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Неговото стадо, трябва много добре 
да разбираме разликата между думи-

те на Иисус Христос и какво на прак-

тика се случва.

На практика никой обикновен пастир 

никога няма да остави деветдесет и 

деветте овци и да тръгне да търси 

изгубилата се. Никога. Никой пастир 

няма да положи душата си за овцата, 

за животното. Затова трябва много 

добре да разбираме, че паството и па-

сомите, овците и пастирите – това 

съвсем не е едно и също в битовата 

ни практика и че това са образи, сим-

воли, сигнали, с които се обръща към 

нас нашият Спасител. А всъщност 

сега в църквата съществува бито-

вото пастирство, не пастирство в 

евангелския смисъл. И стадото на 

словесните овци се уподобява не на 

онова стадо, за което говори Иисус 

Христос, а на съвсем битово. „Паси-

тесь, мирные народы“, както пише за 

това Пушкин  – ето за това, разбира-

те ли? [стихове от А. С. Пушкин, кои-

то Хр. Ботев поставя за епиграф на 

стихотворението си „Гергьовден“, с 

малка промяна: „Паситесь, добрые на-

роды“. – Б. прев.]. За какво призвание 

у овците, в този смисъл? Тягостно е. 

Неприятно.

Въпросът за призванието е много ос-

тър, много насъщен. Сега той стои 

в периметъра на отговорността на 

свещенството в по-голяма степен, 

отколкото на миряните. Именно све-

щенството трябва високо да заяви 

на миряните, че те имат призвание, 

също такова отговорно призвание, 

както и свещенството, в благоустро-

яването на „духовния дом Божий“, то-

ест Църквата Христова. Заради това 

е необходимо всички да разберем, че 

това призвание е осъществимо.

Нека да помислим. Различен ли е ду-

ховният живот на свещенството и 

на миряните, или е един и същ.

Да помислим по този въпрос. Еднакъв 

ли е? Или различен?

По-нататък. Различна ли е молитве-

ната практика на духовенството и 

на миряните? Различна ли е практи-

ката на изповедта на свещениците и 

на миряните? На практика е различ-

на. Не знам защо така се е получило, 

но е различна. Но не трябва да бъде 

така – не може свещеникът да има 

друг духовен живот. Той християнин 

ли е или извънземен?

Днес, при общото едно и също приз-

вание на християните, се е наложила 

различна духовна практика при све-
щениците и миряните, каквото не е 
съществувало в ранната християнска 
община. Никога не е имало такова.

Днешната църковна практика на ми-
ряните в много отношения напомня 
движение в кръг: в прекрасния, ис-
торически наложил се богослужебен 
цикъл. Именно той е станал център 
на живота на християнина. От Пасха 
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до Пасха, от пост до пост, от при-
частие до причастие. Какво правим с 
молитвеното си правило? Ами четем 
го. Когато казваме, че сме на служба, 
как се изразяваме за службата? Ами 
„изстоявам“ я докрай.

Много често самият свещеник пред-
лага на мирянина да изгради духовния 
си живот по такава схема – какво и 
как трябва да чете, в какъв обем, в 
какви периоди трябва да се пости или 
да не се пости, колко канона трябва 
да се изчетат преди причастие, по 
какъв начин трябва да се изповядва-
ме преди причастие и тъй нататък. 
Често свещеникът много строго 
регламентира схема със своите бла-
гословения, при това самият той се 
явява надзираващ орган как протича 
всичко. Защото нали от него зависи 
дали човек ще се причастява или не. 
Той решава. Той допуска или не допус-
ка човека до причастие в днешната 
практика. Свещеникът.

И МИРЯНИНЪТ 
ВЪЗПРИЕМА СВОЯ 
ЦЪРКОВЕН ЖИВОТ 
КАТО ЗАУЧЕНА 
ФОРМУЛА, КАТО 
ТРАФАРЕТ, В КОЙТО 
ТРЯБВА ДА СЕ ВПИШЕ, 
ДА СЕ НАПЪХА, ДА СЕ 
ВМЕСТИ В ШАБЛОНА, 
КЪДЕТО ТОЙ НЯМА 
НИКАКВА СВОБОДА 

ДА ПРОМЕНИ НЕЩО, 
НЕЩО ДА РЕШИ 
САМ. А КЪДЕТО НЯМА 
СВОБОДА, ЗА КАКВО 
ПРИЗВАНИЕ МОЖЕ ДА 
СЕ ГОВОРИ? ИМЕННО 
СВЕЩЕНСТВОТО ДНЕС 
Е ОФОРМИЛО НЯКОИ 
ЦЪРКОВНИ ТРАДИЦИИ 
ЗА МИРЯНИТЕ, КОИТО 
ТРАДИЦИИ САМОТО ТО 
НЕ СПАЗВА.

Сега аз откривам страшни тайни от 
живота на свещенството. Свещени-
кът се причастява след всяка литур-
гия. И всеки от свещениците пре-
красно знае, че служенето на литур-
гия е невъзможно без причастяване. 
Ако свещеникът дръзне да не се при-
части на литургия, ще му бъде забра-
нено служението или ще бъде лишен 
от свещенически сан – така гласят 
апостолските правила. Но свещени-
ците твърде често се съпротивля-
ват на това миряните да се причас-
тяват на всяка литургия, настоявай-
ки, че така ще загубят страх Божий 
и благочестивост. От това следва 
изводът, че свещениците трябва да 
имат някакъв по-особен страх Божий, 
някакво по-особено благочестие, раз-
лично от миряните. 

Свещениците нямат допълнително 
постене преди причастяването. При 
това, в множество благочестиви 
книги за миряни се говори за необ-
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ходимостта от особени пости – от 
три до пет дни преди причастие, за 
което свещениците обикновено пи-
тат на изповед, и който е ял месо в 
навечерието в събота, може да не го 
допуснат до причастие. От това из-
лиза, като че ли месото действа по 
различен начин на свещениците и на 
миряните. От миряните се изисква 
да са по-усърдни.

В Руската църква се е наложила прак-
тиката за нужна изповед за миряни-
те преди всяко причастяване. За све-
щенството такава необходимост 
няма. Свещениците се изповядват 
според потребността, за тях тайн-
ствата Причастие и Изповед не са 
свързани едно с друго съподчинено, 

което съответства на практиката 

на вселенското православие. Значи ли 

това, че миряните са по-греховни от 

свещенството, та затова да трябва 

по-често да се изповядват?

Разбира се, аз поставям тези въпроси 

до известна степен провокативно, за 

да се разбере различно ли е призва-

нието на свещенството и на миряни-

те в църквата и има ли духовна раз-

лика между християнина-свещеник и 

християнина-мирянин?

Днешната практика на духовен жи-

вот е друга. И това е твърде стран-

но. Бих казал катастрофално стран-

но. Защото свещениците също са 

хора.

Фотография: Денислав Стойчев, Шествие на Богоявление в Ямбол. Из албума „Цветовете на Православието. България“
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ЕПРАВИЛНО 
РАЗБИРАМЕ СМИСЪЛА 
НА ТАЙНСТВАТА

Преди известно време дискутирах с 
един млад човек, който категорич-
но смяташе, че наличието на духо-
вен сан прибавя на неговия носител 
благодатта на Светия Дух. Тоест 
свещеникът има повече от благо-
датта на Светия Дух, отколкото 
мирянина. Съответно епископът 
ще има повече от благодатта на 
Светия Дух, отколкото свещени-
ка. И такава гледна точка е силно 
разпространена, защото изглежда, 
че ръкоположението прибавя благо-
датност на свещеника. Тоест Све-
тият Дух като че още и още сниз-
хожда над християнина. Това доби-
ло гражданственост разбиране, че 
съществува такова умножаване на 
благодатта, е напълно признато. 
Ако свещеникът има нещо такова, 
каквото аз го нямам, значи на него 
му е позволено повече, отколкото на 
мене. Тогава всичко е различно меж-
ду нас.

Всичко произлиза от факта, че мно-
го неправилно разбираме смисъла на 
тайнствата на църквата. Така се е 
наложило, да считаме, че тайнства-
та в църквата са седем. Утвърдило се 
е това прекрасно число – седем тайн-
ства. Първо се е оформило на Запад, 
после Изтокът го е приел. Педантич-

но сме подредили всички тайнства, 
много е удобно – има тайнство та-

кова, и такова, и във всяко тайнство 

нещо се случва. Такъв подход, струва 

ми се, клони към магическо разбиране 

на тайнствата, а не към същността 

на тайнството в живота на христи-

янина, по какъв начин действа Свети-

ят Дух в живота на християнина. При 

това, не разбираме твърде в какво е 

смисълът на тези тайнства.

Кажете, тайнството миропомазване 

по какво се различава от тайнство-

то свещенство (хиротония)? Говоря 

с вас като с хора образовани, защото 

посещавате беседи, вероятно знаете 

повече от някои други. Тайнството 

миропомазване – тайнство на какво 

е? Всички тайнства са тайнства на 

Светия Дух. Какво значи тайнството 

миропомазване? Не, това не е присъ-

единяване към църквата. Тайнството 

миропомазване се различава от деня 

Петдесетница, който празнуваме 

като слизането на Светия Дух над 

апостолите? – Или не се различава? 

За това ли става дума или не? Или за 

нещо друго?

Това е много важно да се разбира. За-

щото реално има седем тайнства, за 

които ние с вас знаем. Но сред тях има 

тайнства общочовешки. Например 

тайнството брак. Това тайнство 

Господ е сътворил в рая. То дейст-

ва като тайнство на съединението 
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на двама в едно в протежението на 
целия човешки род. Това е истинско 
тайнство. Тайнство у християните. 
А при нехристияните съединението 
на двама в едно не е ли тайнство? 
Там хората не могат ли да се обичат 
един другиго, както ако са кръстени в 
православно християнско кръщение? 
А то не е ли тайнство за хората, кои-
то не са кръстени, и даже не вярват 
в Бога, но така се обичат един друг, 
че са като едно същество?

По думите на Господа – „и ще бъдат 
(двамата) една плът“. Така че Господ 
е мислил за хората, за всички хора, за 
човечеството. Това е Неговият зами-
съл за човечеството – бракът. Това е 
Неговият план за всички хора, не само 
за кръстените православни христия-
ни, които ще участват в тайнство-
то венчание. Но тайнството на бра-
ка е общочовешко. Нима не е така? 
Не е ли? Защо не? Кажете ми. Тоест, 
при християните винаги е тайнство, 
даже ако се развеждат, ако се бият? 
Значи тайнството прави нещо осо-
бено с християните? Християните 
не се ли развеждат? Не загубват ли 
любовта? А не сте ли виждали семей-
ства, които пък се обичат толкова, 
че един без друг не могат да живеят, 
но не са християни? Доста често, по-
вярвайте ми.

Така че, това тайнство си е тайн-
ство. И за онези хора, и за тези. За-

щото Господ още в рая го е сътворил. 
И то е станало тайнство не само у 
християните. Съществувало е и пре-
ди тях.

А тайнството покаяние (изповед) 
само при християните ли го има? Нали 
цар пророк Давид е оставил в Ста-
рия Завет петдесети псалом, който 
е образ на покаянието. Това е за да 
разсъждаваме върху него. Не претен-
дирам за пълната истина, не казвам, 
че сега разрушавам цялата история 
на нашия катехизис. Не, просто спо-
делям с вас свои мисли.

Тайнството покаяние е преди всичко 
обновление на кръщението, възобно-
вяване на обетите на кръщението 
за християнина. Тайнството пока-
яние в този чин, в който го имаме 
днес, векове наред е било непознато 
за църквата. Нямало е такова тайн-
ство в църквата в продължение на 
векове. Никой не се е изповядвал. А са 
приемали в църквата и отпадналите. 
Това тайнство е съществувало като 
ново кръщение, като ново обновле-
ние. Но покаянието, като такова, е 
съществувало винаги. „Покайте се, 
защото се приближи Царството не-
бесно“. Нали Христос е призовавал не 
към ежедневна изповед, а към покая-
ние – към дълбока промяна на самите 
себе си, която да тече в живота на 
християнина ежедневно. В живота на 
човека това може да става. Защото 
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покаянието, разкайването е присъщо 
на всички хора. Трябва да бъде присъ-
що. Защото в крайна сметка всички 
хора имат съвест.

Затова бих искал да се спра върху 
трите тайнства, които без съмне-
ние променят истински човешкия жи-
вот и приобщават човека към Бога. 
Защото тайнствата са това, което 
поставя човека и Бога в единение в 
духовния живот.

НИЕ ВСИЧКИ СМЕ 
РЪКОПОЛОЖЕНИ В 
СВЕЩЕН САН    

Тайнството кръщение е, което прави 
човека християнин. Тайнството ръ-
кополагане, хиротония е преди тайн-
ството миропомазване. Защото ми-
ропомазването като образ на хиро-
тонията се е появило доста късно, а 
изначално Даровете на Светия Дух 
са се подавали на апостолите чрез 
ръковъзложение. Миропомазването 
по смисъл с нищо не се отличава от 
ръкополагането. И тайнството Евха-
ристия.

Тези трите са тайнствата на църк-
вата. Именно. Те са основата на 

християнското разбиране на тайн-

ството.

Затова, скъпи миряни, трябва много 

добре да разберем това: ние всички 

сме ръкоположени в свещен сан. Чрез 

миропомазването. А всички по-ната-

тъшни ръкоположения – това са след-

ващите степени на свещенството. 

Първата степен на свещенството – 

това е да бъдеш християнин.

За това ни говори апостол Петър. 

„Вие сте царствено свещенство“. И 

всички ние сме го получили в тайн-

ството миропомазване. Ние сме ръко-

положени в свещен сан. А по-нататък 

следват степените на свещенство-

то – личните степени на служение 

на свещенството, в което даровете 

на това ръкоположение се разкриват 

все повече и повече. Тези дарове са 

приети в пълнота от всекиго от нас. 

Но всяка степен на служение разкри-

ва, разгръща тези дарове по разли-

чен начин. Може и така да разбираме 

своето място в църквата и своето 

призвание. И ако е така, то всички 

ние, свещениците – тук мнозина сме 

се събрали, не може да имаме различ-

на практика, различно постене, раз-

лични молитви. Ние сме свещеници на 

едната Църква. Всички сме в едното 

пространство на съграждане на този 

духовен дом. Пред Бога всички сме ед-
накви в това си призвание. Служения-
та ни са различни, а призванието ни 
е едно. 

Св. ап. Павел в посланието си до 
ефесяни, гл. 4, стихове от 7 до 12, 
пише: „А на всеки един от нас благо-
датта е дадена по мярата на дара 



56 57

Христов“. Благодатта у нас е една, 
а даровете се разкриват по разному.

„Затова е и казано: „като се възка-
чи на височината, плени плен и даде 
дарове на човеците… И Той постави 
едни за апостоли, други за пророци, 
други за евангелисти, други за пасти-
ри и учители, за усъвършенстване на 
светиите в делото на служението, в 
съзиждане на тялото Христово…“

Именно това призвание разкриват 
в човека даровете Божии, както и 
смисъла на служението ни. В цита-
та, който приведох по-горе от пос-
ланието на св. ап. Петър, апостолът 
използва един доста странен образ: 
„живи камъни“, един очевиден окси-
морон. Кое може да бъде по-мъртво 
от безжизнения камък? При това Пе-
тър е този „най-жив камък“, призван 
от Иисус Христос. Пръв него Хрис-
тос назовава камък. „Ти си Петър и 
на този камък ще съградя църквата 
Си.“ И неочаквано Петър казва това 
за всекиго от нас. Изведнъж всеки се 
оказва Петър, всеки – че е жив камък. 
Тоест първото призвание, отправено 
към общината на християните, е да 
се оживотворят, да станат живи ка-
мъни.

В молитвата на анафората в една от 
най-древните литургии, след претво-
ряването на Светите Дарове, в хода-
тайствената молитва, свещеникът 
се моли с думите: „Господи, направи 

ни живи хора!“ Именно евхаристий-
ният живот преди всичко пробужда 
призванието в християнина.

Евхаристийният живот е не само и 
не толкова начин за лично освеще-
ние, индивидуален акт на лично бла-
гочестие, към което тъй отдавна 
сме привикнали, а съединение с Иис-
ус Христос в едното тяло Христово, 
тоест в Църквата, както за това се 
молим в молитвата на анафората в 
литургията на св. Василий Велики: 
„Всички нас от единия Хляб и от тази 
Чаша причастяващи се съедини ни 
един с друг в причастие в единия Дух 
Свети“. – „Господи, оживотвори ни!“

И така, призивът „и вие сами, като 
живи камъни, съграждайте от себе 
си духовен дом Божий“ звучи като 
евхаристийно призвание. Участие на 
верните в евхаристията като ус-
тройване, преди всичко, на духовния 
дом Божий, като съзидание на Църк-
вата Христова, и на самите себе 
си – като Църква Божия. По думите на 
св. ап. Павел: „Нима не знаете, че вие 
сте храм Божий, и Дух Божий живее 
във вас?“

Разкриването на християнското 
призвание е възможно в евхаристий-
ната община там, където свещен-
ството и миряните осъществяват 
едното евхаристийно служение, все-
ки на своето място, където литурги-
ята като общо дело съединява све-
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щениците и миряните в съслужение, 

както за това пише протопрезвитер 

Александър Шмеман, отец Николай 

Афанасиев и други.

Това призвание, този призив – това са 

словата на Самия наш Господ Иисус 

Христос на Тайната вечеря: „Вземе-

те, яжте, това е Моето Тяло“. „Пийте 

от нея всички, Това е Моята Кръв на 

Новия Завет, която за вас и за мнози-

на се пролива“.

Да се направи Евхаристията център 

на живота на християнина – това 

значи да се открие за него призвание-

то му. Причастяването със Светите 

Тайни се възприема от мнозина хрис-

тияни само като способ да се получи 

освещение, благодат, светлина, ра-

дост, сили, очистване – всичко, кое-

то в битовия език означаваме като 

„всичко добро“, но не и като приоб-

щаване към Голготския Кръст, към 

Смъртта и Възкресението на Спаси-

теля.

Тоест, в причастяването християни-

нът не чува призива да следва Хрис-

тос. А по думите на Евангелието, 

„който иска да върви след Мене, нека 

се отрече от себе си, да вземе кръ-

ста си и Ме последва. Защото, който 

иска да спаси душата си, ще я погу-

би; а който погуби душата си заради 

Мене и Евангелието, той ще я спаси“ 

(Марк. 8:34-38).

В първосвещеническата молитва на 
Тайната вечеря Иисус Христос се об-
ръща към Отца с думите: „И всичко 
Мое е Твое, и Твоето Мое“.

Фотография: Радослав Петров, Кръщение на Климент и Константин, София. 
Из албума „Цветовете на Православието. България“
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Тези думи чуваме и в евангелската 
притча за блудния син, когато по-
старият син не желае да влезе в ба-
щиния си дом и иска от баща си нещо 
свое си: „...и мене никога дори козле не 
си дал…“, не си ми дал моето, собст-
веното, което ми се полага. А баща 
му му отговаря: „Всичко мое е твое“. 
Тези думи по удивителен начин имат 
сходство с първосвещеническата 
молитва, която Иисус Христос про-
изнася пред учениците по време на 
Тайната вечеря. Той се обръща към 
Отец: „Всичко Мое е Твое, и Твоето 
Мое“. Единородният Син Божий казва 
на Своя Предвечен Отец тези думи. 
Това за нас звучи понятно, нормал-
но, но ето, Те общуват помежду Си 
незнайно как, а учениците седят и 
гледат всичко това. Примерно, както 
миряните и свещеникът. Свещени-
кът върши нещо в олтара по време на 
литургията, а миряните чакат кога 
най-сетне ще бъде причастието. Но 
когато изведнъж разбереш, че ето 
тези думи в притчата за блудния син 
бащата казва на сина, тоест на мен, 
всичко ще застане на мястото си. 
Тогава първосвещеническата молит-
ва на Тайната вечеря ще придобие и 
друг смисъл. Тези думи се казват за 
всекиго от нас: „Всичко Мое е твое“.

Често се налага да чуеш от христия-
ните, че Евангелието е за по-особени 
хора, за свети хора (за каквито хрис-
тияните не желаят да се считат, 

независимо че Новият Завет и сло-
вото на литургията говорят именно 
за това), но думите на литургията 
сякаш не достигат до християни-
те. В повечето случаи свещениците 
четат тихо, почти с шепот зад ол-
тарната преграда (не е ясно защо), 
а Евангелието се възприема някак 
отстранено, понякога като част от 
молитвено правило.

А ЕВАНГЕЛИЕТО Е ЗА 
НАС

Твърде често питам хората, уверени, 
че са християни, като им цитирам 
следните думи от Евангелието от 
Марк:

Идете по цял свят и проповядвайте 
Евангелието на всички твари. Който 
повярва и се кръсти, ще бъде спасен, 
а който не повярва, ще бъде осъден. А 
повярвалите ще ги придружават тия 
личби: с името Ми ще изгонват бесо-
ве, ще говорят на нови езици; ще хва-
щат змии, и, ако изпият нещо смърто-
носно, няма да им повреди; на болни ще 
възложат ръце, и те ще бъдат здрави. 

Насочвате ли тези думи и към себе 
си? Всички знаят този текст. За кого 
се отнася? Тоест, Евангелието за 
апостолите ли е било написано, за тях 
ли? От тях самите, за тях самите, те 
сами за себе си ли са го написали?

Разбира се, страшно е да признаеш 
тези думи за отнасящи се до тебе. 
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Много е страшно. Защото нищо по-
добно в нашия живот няма да стане. 
Никога няма да хванем с ръка змия, 
никога няма да изпием нищо смърто-
носно, знаейки, че непременно ще се 
отровим и ще умрем. Никога не ще 
отправим тези думи към себе си. А 
след като тези думи не се отнасят 
до нас, значи и останалите също няма 
да имат никакво отношение към нас 
– нали, така излиза? Ето в какво е 
огромната беда. В това, че нашият 
християнски живот не е съотносим с 
Евангелието, така както би трябва-
ло да бъде. – Защото всичко това е 
за нас. Даже ако нищо не се получава, 
даже ако не можем планини да пре-
местваме и мъртви да изцеляваме. 
Но все едно, тези думи са обърнати 
към нас, ако сме християни. Както и 
да бъде, каквото и да се случи.

„Господи! – възкликват и апостолите, 
– че то кой ли може да се спаси?“ И Ии-
сус Христос честно им отговаря: за 
хората това е невъзможно. За чове-
ците е невъзможно. Но невъзможното 
за човеците е възможно за Бога. До-
като християнинът не обърне тези 
думи към себе си и към своята немощ, 
никога Христос няма да застане ре-
дом до него. Нищо няма да се измени 
в нашия живот. По никакъв начин жи-
вотът ни няма да стане друг. Наши-
ят живот ще бъде ритуален акт на 
различните вярващи хора, които са 
равни помежду си в различните рели-
гии, защото във всички религии хора-

та се обръщат към Бога примерно за 
едно и също нещо. С помощта на ре-
лигията те се опитват да подобрят 
своя земен живот. И религията им 
служи предимно за това – от време 
на време небесното да се спусне на 
земята и да изцери тяхната болест, 
да умножи реколтата, да реши жи-
тейските им проблеми и т.н. И само 
християнството говори за това, че 
вярата прави човека и Бога едно, че 
те могат да имат единен живот. И 
това е възможно само тогава, когато 
Евангелието започне да се възприема 
по такъв начин, по страшния начин, 
когато те докосва. Извинявайте, но е 
така.  Само Църквата е способна да 
възпита в християнина решимостта 
да чува евангелския призив. Този при-
зив, евангелското слово, може да на-
прави човека християнин.

ПОСЛУШАНИЕТО 
НА БОГА И 
ПОСЛУШАНИЕТО НА 
ЧОВЕКА

Църквата е строго йерархична; това 

не разрушава общото призвание на 

всички нейни членове, както е и в се-

мейството, където отношенията са 

йерархични и са основани на любовта 

и послушанието. Така че – сега за по-

слушанието.

Думата послушание обикновено се 

възприема като изпълняване от по-

малкия на волята на по-големия, от 
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подчинения – на волята или заповед-

та на началстващия. Обикновено 

благочестив пример за послушание 

в църквата е изпълняването на вся-

ко, даже на абсурдно „благословение“ 

на манастирския старец от страна 

на послушника. Знаем много такива 

разкази, как старецът повелява на 

послушника да засади сухо дърво и, 

заради послушанието, да го полива. 

После, след известно време, това 

дърво непременно ще разцъфти и ще 

роди плодове. Тези примери за абсурд-

ни послушания се срещат много чес-

то – в нашите патерици има доста 

такива. И понякога се възприемат 

от Божия народ – и от миряни, и от 

свещеници – като образ на пречупва-

нето на човешката воля и човешкото 

его. На всяка цена ще правиш какво-

то ти казвам, а там – все нещо ще  

израсте! – послушанието е над поста 
и молитвата. При това изпълнение-
то, като отсичане на собствената 
воля, е абсолютно безсмислено. Мно-
го често този модел на отношения 
се възприема като общоцърковен – в 
такова послушание трябва да бъде 
свещеникът спрямо епископа, миря-
нинът – спрямо свещеника. Но всичко 
онова, което е приложимо в манасти-
ра, като в особено пространство на 
духовен живот, по специфичен начин 
отделено от света, не винаги е при-
ложимо в общоцърковната сфера.

Църквата е подобна на семейството, 
нали християнското семейство се 

нарича малката църква. Собствено 
казано, цялото човечество – това е 
видно от създаването на Ева от ре-
брото на Адам – е замислено като 
църква. Адам и Ева – това е първата 
църква и първото семейство. За това 
говори и св. Йоан Златоуст в едно от 
своите огласителни слова: „Църква-

та произлиза от реброто Христово, 

подобно на това, както от реброто 

Адамово произлиза неговата съпруга 

Ева“. Затова нека поговорим за послу-

шанието в семейството.

Кой на кого е в послушание изначално? 

Децата на родителите или родите-

лите на децата? Ражда се в семей-
ството дете, бебе – кой на кого е в 
послушание? Очевидно, родителите 
са в послушание на малкото дете. 
Щом заплаче – втурват се към него. 
То не спи през нощта – и родители-
те не спят. Обкръжено е с постоянно 
внимание – защото родителите са 
в послушание на детето. И те дълго 
време се оказват  в това си послуша-
ние. Разбират колко е важно това, за-
щото разбират какво се случва с де-
тето. Защото в думата „послушание“ 
стои преди всичко глаголът „слушам“. 
Но не просто слушам, а чувам.

Знаете, има такова песнопение, 
„степенна“ на четвърти глас, от ут-
ренните възкресни антифони. Там, 
относно Бога, се пее: „Да будут мне 
на послушание Божественные Твои 
ушеса“. Да ми бъде в послушание Бо-
жественият Твой слух. Господ да ми 
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бъде в послушание, на мене. Ето аз 

нещо такова Му казвам, а Той ме чува. 

Аз даже все още нищо не съм Му ка-

зал, а Той вече ме чува. Защото Той е 

крайно добропослушлив и внимателен 

с любовта Си към мене.

Любовта създава такова послуша-

ние. Отначало по-възрастният е в 

сериозно послушание пред по-мла-

дия. По-големият пред по-малкия, 

силният – пред слабия. Когато роди-

телите отначало са в послушание 

пред децата – добре ги чуват, раз-

бират и т.н., тогава и децата също 

започват да бъдат в послушание 

пред родителите. Защото послуша-

нието е силно взаимно проникновен 
процес.

Отива болният при лекар – кой пред 
кого е в послушание? Лекарят казва 
на болния: „Съблечете се“, слага апа-
рата, слушалките и започва внима-
телно да го преглежда. Преслушва го, 
почуква тук-там и разбира състоя-
нието му. И едва след всичко написва 
рецептата, след което вече болният 
трябва да бъде в послушание пред 
лекаря – ако иска да оздравее.Така са 
устроени нещата. Кой пред кого е в 
послушание – духовникът пред свое-
то духовно чедо или чедото пред ду-
ховника? Но за да разбере духовникът 
за какво става въпрос, той трябва да 
бъде в дълбоко напрегнато внимание 
към човека, дошъл при него на разго-
вор или на изповед. Трябва така да 
го изслуша, така да проникне в него, 

Фотография: Веселина Велчева , Възкресение Христово в академичния параклис „Св. Кл. Охридски“ на Богословския факултет 

в София. Из албума „Цветовете на Православието. България“
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така да му се подчини, че издълбоко 
да го разбере. И едва след това може 
нещо да му каже, на което човекът да 
отговори с послушание.

Ето такова послушание в църквата 
рядко се среща, за съжаление. Не ди-
рективно, не с окръжни писма и на-
реждания, а с послушание на любовта, 
където поначало по-възрастният е в 
послушание пред по-младия, по-силни-
ят – пред по-слабия. Това е много ва-
жно, защото църквата е семейство, 
а ако тя се възприема като армия, 
там послушание не може да има. В 
армията няма послушание, там се из-
пълняват заповеди – безусловно, без 
да се мисли и обезателно. Но Църква-
та е семейство. Ясно е, че е подобна 
на семейството.

Когато говорим за послушанието, 
разбираемо е защо просим у Бога: „Да 
бъде Твоята воля“. Ние се молим за ето 
тази воля за слушане, защото Божие-
то послушание към нас е изначално.

БОГОСЛУЖЕНИЕТО: БОГ 
СЛУЖИ НА ЧОВЕКА

Следващото понятие, което бих искал 
да разгледам, е за общохристиянско-
то разбиране на понятието богослу-
жение. Обикновено християните си 
го представяме така: богослужение-
то е, когато аз служа на Бога, тоест 
участвам в богослужението. Всяка не-
деля съм длъжен да отида на църква, на 

Божествена литургия. Извършвам мо-
литвен труд: ставам по-рано, не хап-
вам нищо, отивам в храма, запалвам 
свещи, ако съм се подготвил за при-
частие, се изповядвам и причастявам, 
ако ли не – просто слушам молитвени-
те слова и след това се връщам вкъ-
щи с чувство за изпълнен дълг. Бях на 
богослужение, послужих на Бога с мо-
литвата си, с усърдието си, с изпълня-
ването на своя християнски дълг. Но 
на практика не е така просто.

На християнското богослужение ста-
ва точно онова, което е станало на 
Тайната вечеря. Когато Иисус Хрис-
тос събира Своите ученици и апосто-
ли, взема леген с вода и се захваща с 
любов, кротост и смирение да измие 
нечистите им нозе. Да измие всекиго, 
включително изменника Юда, който и 
ще Го предаде. Ето това е образът 
на християнското богослужение: Бог 
служи на хората.

Действително ние идваме в храма на 
богослужение, където Господ всякога 
умива нозете ни. През цялото време 
на богослужбата се обръщаме към 
Бога Той да ни послужи, Той да изпълни 
нашите молби, да чуе нашите жела-
ния, да отговори на нашите молитви. 
„Подай, Господи! Подай, Господи! Госпо-
ди, помилуй!“ Кой на кого служи? Кой на 
кого дава? Кой на кого принася? Оти-
ваме на изповед. Кой кому служи на из-
поведта? Изповедта е богослужение. 
Господ ни служи. Прощава нашите 
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грехове. Отиваме на маслосвет – кой 
на кого служи? Господ ли служи?

Всяко богослужение, което и да е то, е 
служение на Бога за човека, Бог служи 
на човека. То лежи в основата на Тай-
ната вечеря и на изкупителната Хри-
стова жертва. Ако правилно разбира-
ме богослужението. Със собствения 
Си пример Господ ни е показал какво 
и как трябва правилно да се върши. 
Още докато се подготвяме за при-
косновение към Него – Той вече умива 
нозете ни. Ние се обръщаме към Бога, 
зовейки за помощ, – и Той започва да 
ни служи. И Божествената литургия 
започва с тези думи, когато преди 
началото на литургията дяконът се 
обръща към духовниците за благосло-
вение: „Время сотворити Господеви, 
владико, благослови“. Тоест, благосло-
ви, владико, времето, когато ще рабо-
ти Господ, когато Господ ще твори.

Умивайки нозете на учениците, Иис-
ус Христос им казва: „Ако Аз, Господ и 
Учител, ви умих нозете, то и вие сте 
длъжни да умивате нозете един дру-
гиму“. – Ето християнското призва-
ние. Ето християнското богослуже-
ние. „Защото Аз ви дадох пример, за 
да правите и вие същото, което Аз ви 
направих“. Тоест нашето богослуже-
ние се върши тогава, когато служим 
на ближния си, когато нелицемерно 
изпълняваме Божиите заповеди, кога-
то реализираме призванието си в съ-
зидаването на духовния Дом Божий и 
себе си като Църква Божия.

ПРИЗВАНИЕТО Е ДА 
ПОДРАЖАВАМЕ НА 
ИИСУС ХРИСТОС

И тъй, правейки извод от казаното 
дотук, може да заключим, че христи-
янското призвание се осъществява у 
верните, когато живеенето според 
Евангелието и Евхаристията стане 
център на живота на християнина. 

Това става чрез послушанието и бо-

гослужението в енорийската община. 

Тоест, когато енорийската църква е 

не просто място, където вярващи-

ят да получи от Бога и от Църквата 

нещо за личното си благочестие и 

лично освещение. Тоест да използва 

Църквата и Бога за свои лични бла-

гочестиви цели, да използва Божест-

вената благодат за „подобряване 

качеството на живот“, без да от-

дава себе си нито на Бога, нито на 
Църквата. Ето тъкмо думите – „Нека 
сами себе си и един други, и целия наш 
живот на Христа Бога да отдадем“ – 
означават именно това, „Господи, 
всичко мое е Твое“ – ето какво значат 
тези думи. Готовността да кажем на 
Бога – „Всичко мое е Твое“.

Следователно призванието се осъ-
ществява, когато енорията стане 
истинска християнска община и оп-
итно място за изпълнение на Еванге-
лието.

Защото, за да обикнем някого извън 
пределите на храма, за да му послу-
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жим извън храма, трябва да се научим 
да обичаме и да служим на тези, кои-
то са в непосредствена близост до 
нас. Ние наистина сме родственици, 
и Иисус Христос ни обича еднакво и 
иска да живеем един в Христа живот, 
Христов живот.

За това именно пише св. ап. Павел в 
Посланието си до филипяните. Чес-
то чуваме тези послания на цър-
ковнославянски език.1 Четат се на 
празник на Божията Майка. „Сие да 
мудрствуется в вас, иже во Христе 
Иисусе, Господе нашем“ – иди разбери 
за какво става дума. На съвременен 
език е ясно: Братя, трябва да имате 
същите мисли, каквито е имал Иисус 
Христос, Който… се уподоби на чо-
веци… – Нека си представим човек, 
който гледа като Христос, чува като 
Христос, действа като Христос, оби-
ча като Христос, разбира като Хрис-
тос. Всичко това се отнася до нас. 
Ние трябва да бъдем такива. Това 
казва апостолът, обръщайки се и към 
нас, както към общината на филипя-
ните – новообърнати, от езичници в 
християни.

Следователно в Христа Бога е въз-
можно това да се случи – всеки от 
нас да може и да гледа като Христос, 

1 Във всички български храмове апос-
толските послания, както и Еван-
гелието, се четат на съвременен 
български език. – Б. прев.

и да чува като Христос, да говори 
като Христос. Чрез подражаване 
на Иисус Христос в нас се разкрива 

Божият замисъл за човека, неговото 

(човешко) призвание в Христа. Чове-

кът става истински човек, придоби-

вайки своето богоуподобяване.

Това става чрез служение, служение 

един другиму с любов в енорийска-

та община, когато християните 

поемат отговорността за живота 

на енорията и се стараят заедно 

да градят този духовен дом Божий. 

Сами да почистват храма, да пеят 

на клира, да помагат на свещеника 

в службата и в требите, да посеща-

ват немощни енориаши, да се зани-

мават с децата, да приготвят об-

щите трапези и всичко, което пред-

ставлява живота на християнската 

община.

И разбира се, по време на такива 

общи дейности, след литургията, 

братята и сестрите се карат и 

критикуват, обиждат се, стремят 

се към първенство, търсят похвала 

от свещеника, ревнуват когато той 

обърне повече внимание на някой друг, 

тоест държат се точно така, както 

са се държали апостолите в Еванге-

лието. По същия начин. Ако отново 

внимателно го прочетем, ще видим, 

че апостолите през цялото време са 

се държали така. Ние по човешки не 

се различаваме кой знае колко от тях.
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Господ не си е събрал за ученици ня-
какви супермени, някакви специални 

хора. Всякога ме поразява, че те са 

били хора твърде негодни, които в 

крайна сметка и избягват от Него, 

изоставят Го. Защо Той е постъпил 

така? Нима е нямало по-умни измежду 

всички хора, нямало ли е по-мъжест-

вени, по-силни, по-образовани? За да 

те приемат на работа, трябва ти 

мотивационно писмо, събеседване, 

какво умееш, какво не умееш, какви 

са ти способностите – както е днес. 

Но Той е събрал най-безполезните. И 

изведнъж стават апостоли. Защото 

всичко това е за нас. Ние сме тъкмо 

такива. Ние точно така се държим. 

Не трябва да се страхуваме да живе-

ем според Евангелието. Не трябва да 

се боим да чуваме тези думи, както 

са ги чували и апостолите. И Петър е 

чул тези думи. И всички се разбягват, 

а той остава. Христос го пита: и ти 

ли ще си отидеш? – Къде да отидем? 

Ти имаш думи за вечен живот.

Божията благодат, явена в общата 

Евхаристия, съединила всички в об-

щение в Единия Дух на светото При-

частие; евангелското слово, което е 

по-остро от всеки двуостър меч; по-

слушанието – тоест внимателното 

вслушване един другиго; богослуже-

нието в следване на Иисус Христос, 

умиващ нашите нозе, преобразявай-

ки ни полека-лека – всичко това съ-
гражда от нас Църквата, на която, 

както сам Господ казва, портите 
адови няма да й надделеят. Ето това 
е нашето общо призвание.

НЕ ТРЯБВА ДА СЕ БОИМ 
ОТ ВОЛЯТА БОЖИЯ

Казвам се Ксения, имам такъв 
въпрос. Ако човек се промени, 

може ли да се промени и волята Бо-
жия за него. И може ли Божият про-
мисъл да се измени?

Волята Божия не може да бъде тай-
на за човека. Това не е някаква спе-
цифична точна линия, от която няма 
отстъпване. Хората мислят: има 
ли воля Божия за това, да си сменя 
квартирата, да вляза в универси-
тет или да се омъжа? Не мисля, че 
това въобще има отношение към 
Божията воля.

Ние сме свикнали да мислим за Божи-
ята воля изключително в утилитарни 
категории. Ако е воля Божия – всичко 
ще се нареди. А ако ти си отстъпил 
от волята Божия или, не дай Боже, не 
си я узнал, всичко ще тръгне накриво. 
Това е първата ни и главна грешка.

Според Евангелието, волята Божия е 
никой да не погине, а всички да имат 
живот вечен. И волята Божия съпро-
вожда човека винаги, каквото той и да 
прави, за да го спаси на всяка цена. За 
да бъде човек спасен от всяка ситуа-
ция – нужно е само Бог да му протегне 
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ръка. Ето в това се изразява волята 
Божия. А търсенето на волята Божия 
от човека – това е безкрайното дове-
рие в Бога като към своя Отец.

Затова човек трябва добре да знае 
Бога. Защото не можеш да доверяваш 
и да се доверяваш на онзи, когото не 
познаваш. Не можеш да се доверяваш 
на правила, канони, инструкции. Не е 
там работата. Човекът, живеещ по 
Божията воля, е необикновено свобо-
ден човек.  Защото думата „воля“ е си-
ноним на думата „свобода“. И когато 
ние молим, просим Божията воля, ние 
искаме Господ свободно да действа в 
нас, така че за Него да няма никакви 
препятствия, та Неговата свобода и 
нашата свобода да се съчетаят.

Затова не бива да се страхуваме от 
Божията воля. Не бива да пресмятаме 

Божията воля: „Правилно ли постъпих, 
по Божия воля или не по Божия воля?“ 

Господи, помилуй! Всичко е много по-

просто. По-спокойно. Обичай Бога и 

прави всичко, което искаш. Или прос-

то обичай Бога и нищо не прави.

Вярно, човек постоянно греши, но ди-

ренето на Божията воля и живеенето 

по нея – още не значи, че животът ще 

бъде безгрешен. Ами светците не са 

ли грешали? Те да не са някакви меха-

низми за безгрешно действие? Стъ-

пят на правия път – и така до края? 

Но не. Светостта не означава без-

грешност. Ето малките деца, бебе-

тата са безгрешни, но не са светци. 

А светите хора може да са грешни, 

но са свети. Моля ви, грешете, но 

съумявайте да поправяте грешките. 
Човек не може да не греши, нормално 

Фотография: Василий Гецов, Храм „Свети Седмочисленици“, София. Из албума „Цветовете на Православието. България“
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е. В евангелската притча господарят 

извиква тримата си слуги и на единия 

дава десет таланта, на другия пет, 

на третия един талант. И им казва, 

идете и ги употребете. Но после кого 

укорява? Този, който нищо не е напра-

вил, защото не обичал и се боял да 

действа в живота. А другите двама, 

които действали, могли са и да сгре-

шат, могли са да загубят тези пари, 

неправилно да ги употребят, да не 

получат никакъв доход. Били са пред 

огромен риск да сгрешат.

СВЕТЦИТЕ  СА  ОБРАЗ 
ЗА ПОДРАЖАНИЕ

Казвате, че в Църквата всич-

ки са равни в кръщението. Но 

получава се така, че за светци са 

признати само монаси. Светци се-

мейни хора са малко – царското 

семейство, средновековни князе; 

мъчениците – те са отделна кате-

гория. С какво е свързано това?

Свързано е с това, че исторически 

монашеството е започнало да се въз-

приема като църковен авангард, на 

който е достъпно нещо по-особено. 

Съществува известно исторически 

наложило се „кастово“ разделение на 

свещенство и миряни. Съществува 

подобно разделение и на бяло духовен-
ство и черно духовенство.

Но в Евангелието няма такова.

Няма в Евангелието, но същест-
вува още и история на Църквата, чо-
вешко общество, човешки възгледи 
за света. Църквата е богочовешки 
организъм, подложен в това число и 
на боледуване, и на трансформации. 
Ние говорим за идеални неща. За съ-
жаление, действително така е ста-
нало, че в нашата църква миряните 
практически са останали отвъд раз-
бирането, че и те могат да бъдат 
свети, да бъдат канонизирани, могат 
да представляват пример за църква-
та. Реално канонизирани миряни няма. 
Разбира се, това не е много добре.

Аз много се радвам, че в Грузинската 
църква не твърде отдавна имаше ка-
нонизация на праведния Илия Чавчава-
дзе – истински християнин, педагог, 
просветител. Впрочем канонизирали 
са го като мъченик, тъй като е бил 
убит от терористи-революционери. 
Но той е бил истински праведник ми-
рянин. В нашата история има много 
такива праведници, на които миряни-
те биха могли да подражават. Защо-
то канонизацията не е звездички на 
пагоните и не е медал, това е образ за 
подражание на някого. Имаме светци 
монаси, на които ние миряните не мо-
жем във всичко да им подражаваме. 
Техният живот е съвършено друг. Той 
е откъснат от света, затова на ми-
ряните, както впрочем и на женени-
те свещеници, им се струва, че све-
тостта вече е недостъпна.

Фотография: Василий Гецов, Храм „Свети Седмочисленици“, София. Из албума „Цветовете на Православието. България“
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Как се отнасяте към женското 
монашество? В женските ма-

настири няма духовници. И е пълно 
със страшни истории.

Отнасям се нормално към женското 
монашество. Както и към мъжкото. 
А страшни истории за всичко могат 
да се разкажат. И за семейния живот 
също, там има още по-страшни ис-
тории. Проблемът е в това, че у нас 
възраждането на монашеството и на 
църковния живот въобще става, от 
една страна – върху руини, а от дру-
га страна – по книгите. Но монашес-
твото винаги е традиция, предаване 
на жив духовен опит от тези, които 
го обладават, на тези, които се учат 
на него. Затова, разбира се, не може 
да няма проблемни истории.

Не зная как ще излезем от тази си-
туация. Нашите манастири са много 
големи по размери и обитавани от по 
няколко десетки души. Управляват ги 
като големи стопанства, комуни или 
общности. Затова тук образът на 
духовенството не ми е твърде ясен. 
Традиционно манастирите не са мно-
го големи. Само манастирите-лаври 
имат по няколко десетки обитатели. 
Поначало манастирът е неголяма мо-
нашеска община, където всички до-
бре се познават и където става дума 
за разбиране, послушание и любов.

У нас е проблем, че се отвориха мно-
жество гъсто населени манасти-

ри. Защото по-рано манастирите в 

Русия са били големи, крупни и сега, 

възраждайки се, трябва да се възста-

новяват и обживяват. За всичко това 

трябва и много работна ръка. Сес-

трите, които идват в манастира, 

често попадат в групата на работ-

ната сила и поемат всичко върху себе 

си. Естествено, това не е по силите 

на всекиго. Същото може да се каже 

и за мъжките манастири.

СВЕТЛИНАТА ЗА НАС Е 
ИИСУС ХРИСТОС

Често ни се налага да чуваме 

фразата, че светлината за ми-

ряните са монасите, а за монаси-

те – ангелите…

В православното ни всекидневие би-

туват много приказки. Светлината 

за нас е Иисус Христос. И за мона-

сите, и за миряните, и за свеще-

ниците съществува един образ за 

подражание – нашият Господ Иисус 

Христос, на Когото трябва всички в 
еднаква степен да подражаваме. И 
монасите, и миряните, и женените, 
и разведените.

Записа Виктор Аромщам

Превод от руски: Венета Дякова

Източник: Pravmir.ru       
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ИКОНАТА – СИМВОЛ И ОБРАЗ В МОДЕРНОТО БЪЛГАРСКО ИЗКУСТВО

Лика Янко (1928-2001) – Златната църква, СГХГ
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Изложбата „Иконата – сим-
вол и образ в модерното 
българско изкуство“ в Со-

фийската градска галерия пред-
ставя над 100 творби, обособени 
в няколко тематични групи. Ос-
новната идея е да бъдат потър-
сени отговори за това как ху-
дожниците възприемат и интер-
претират иконата в светските 
произведения, как средновековна-
та и възрожденската образност 
и естетика въздействат върху художествения език на модерните автори. 

Експозицията бе открита в началото на декември – като предпразничен по-
дарък за столичани специално за Рождество Христово и ще продължи до 4 
февруари 2018 г. 

Толкова различни стилове, сюжети, настроения, дълбочини, цветове и пер-
спективи, но през всички тях ефирно преминава една нишка – християнска-
та. С този духовен знак са белязани всички творби от новооткритата из-
ложба. Докато съзерцаваш картините, със сигурност ще се изумиш колко 
много са българските художници, вдъхновени от християнската  тема. Но 
дали можем да наречем това изкуство християнско или интерпретиращо 
християнски сюжети и символи? За посланията на изложбата разговаряме с 
нейния куратор Любен Домозетски...

Разговор на Сандра Керелезова с Любен Домозетски
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Разговор на Сандра Керелезова с Любен Домозетски

Как се роди идеята за 
изложбата?

Идеята се появи като ре-
зултат от интересите 
ми в областта на средно-
вековното изкуство и от 
възможността да работя 
с една забележителна ко-
лекция от модерни автори, 
каквато притежава Софий-
ската градска художестве-
на галерия. 

Тук бих искал да направя две 
важни уточнения. Преди 
всичко в изложбата иконата 
не е възприета строго един-
ствено и само като кава-
летно произведение, а е по-
търсен иконният образ въобще, кой-
то съществува също така в стено-
писи или пластика. Няколко думи и за 
формулировката „модерно изкуство“: 
има се предвид изкуството създава-
но в България след Освобождението 
(1878) – тогава, когато изпод четка-
та на последните поколения зографи 
все по-често започват да се появя-
ват светски произведения, когато в 
България пристигат чуждестранни 
художници и взимат активно участие 
в развитието на културата у нас, 
когато  български художници получа-
ват възможност да пътуват и учат 
в чужбина.

Добре известно е, че по българските 
земи през цялото Средновековие и 
последвалото Възраждане иконата е 

сред основните форми на художест-
вена продукция. Но какво се случва с 
иконата след модернизирането на 
българското изкуство? Разбира се, 
тя продължава да изпълнява култо-
вото си предназначение в църковна 
среда, но в светското изкуство ней-
ното присъствие придобива нови и 
различни измерения. В тази изследо-
вателска перспектива е замислена 
изложбата, а именно в търсене на 
отговори за това как художниците 
възприемат и интерпретират ико-
ната в светските произведения, 
каква е символната й стойност, как 
средновековната и възрожденската 
образност и естетика въздействат 
върху художествения език на модер-
ните автори. 

Борис Денев (1883-1969) – Интериор – църква, СГХГ
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Засяга се темата за интереса към 
християнството, религиозното и 
най-общо – към духовното. Необхо-
дима е обаче уговорката, че излож-
бата не е посветена на развитието 
на църковното изкуство в следосво-
божденска България. Тази посока е 
оставена за бъдещи проучвания, а 
за мен като куратор интерес пред-
ставлява присъствието на свещения 
образ, неговата интерпретация и 
заимстването на елементи от худо-
жествения език на иконата и използ-
ването им в светското изкуство. 
Хронологическата рамка е очертана 

от Освобождението на 
България (1878) до 1989 г., 
оформяйки два по-общи 
периода, а именно: преди 
и след Втората светов-
на война. Същата тема, 
разгледана в рамките на 
изкуството от последни-
те почти три десетиле-
тия между началото на 
90-те години на ХХ в. до 
днес, когато визуалният 
код търпи значителна 

трансформация – надявам се, – ще 
привлече изследователския инте-
рес на други изкуствоведи и ще бъде 
предмет на бъдещи проучвания.

Може би за някого би било из-
ненада разнообразната гале-

рия от имена на творци, които са 
включени в подобна изложба, които 
са се вдъхновявали от християн-
ската тема... 

Изложбата е резултат от по-дълго 
проучване на автори, произведения, 
теми… Някои аспекти бяха ясни 
още в самото начало, но в хода на 
търсене на информация се появя-

Иван Милев (1897-1927) – Разпятие, 1923 г., СГХГ
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ваха нови и нови посоки за размиш-

ление. Действително изложбата 

включва знакови за българското 

изкуство автори. Сред тях са Иван 

Мърквичка, Никола Кожухаров, Иван 

Милев, Борис Денев, Иван Пенков, 

Цанко Лавренов, Златю Бояджиев, 

Атанас Пацев, Дечко Узунов, Лика 

Янко, Иван Вукадинов… Но има и ня-

кои по-малко познати имена. Сред 

тях например са Стефан Баджов и 

Никола Тузсузов. Също така са пред-

ставени и малко показвани произве-

дения или такива, които разкриват 

творчеството на своите създадели 

в нова светлина. Интересно е, че  

изложбата успя да обедини някои  – 
бих казал – противоположни посоки 
в българското изкуство. 

Иван Пенков (1897-1957) – Рилският манастир, 1923 г., Художествена галерия – Казанлък

Данаил Дечев (1891-1962) – Св. Атанас, Градска художествена галерия – Пловдив
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Бихте ли казали нещо повече за 
творбите, включени в излож-

бата, от периода на атеистичния 
режим? Как творците, които са 
интерпретирали християнската 
тема в своите творби в този пе-
риод, са устоявали на натиска на 
времето? 

След Втората световна война ново-
установеният политически режим 
в България довежда до значителни 
трансформации в българската кул-
тура. Отношението към религията 
и всичко, свързано с нея, коренно се 
променя. Не бих казал обаче, че ико-
ната изчезва от светските произве-
дения: сменя се нейният контекст. Тя 
започва да се появява като част от 
представата за българското минало 
и най-вече в художествените възста-
новки, посветени на Средновековие-
то или на теми, свързани с Възраж-
дането и освободителните борби. 
Иконата се представя например в 
композиции с въстанието на Асен и 
Петър, с ослепените воини на Саму-
ил, с Търновската художествена шко-
ла. Тя мълчаливо гледа от стените на 
Баташката църква, стои до главата 
на очакващата майка, наднича под 
ръката на самобитния зограф. Въс-
таникът е уподобен на светец-воин 
на кон, победител над злото. Привле-
кателен за художниците е и обаятел-
ният образ на анонимния зограф.

Атанас Пацев (1926-1999) – Орденът, ХГ Русе

Любен Гайдаров (1906-2004) – Зограф, 1982 г.,  
ХГ „Борис Денев“ – Велико Търново
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Може би за някои съвре-
менни творци и кри-

тици християнската тема 
е нещо архаично и твърде 
традиционалистко, което 
не е съвместимо с поняти-
ето „модерно изкуство“. 
Какво бихте отговорили на 
подобни нагласи? 

Както вече отбелязах, из-
ложбата стига до 90-те го-
дини на ХХ в., но не защото 
след това иконата изчезва 
от светското изкуство… 
Напротив дори. Тя присъства 
и в съвременното изкуство: 
демонстрира го изложбата 
„Разместване на пластовете. 
Младо изкуство в музея“, коя-
то паралелно е експонирана в 
залите на СГХГ. 

Иван Лазаров (1889-1952) – Св. Иван Рил-

ски си строи манастир II, майолика, 35 х 

27 см. Къща-музей „Иван Лазаров“, София

Ганчо Карабаджаков (р. 1951) – Конници, ХГ „Димитър Добрович“ – Сливен
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Бих отбелязал и нещо друго. 20-те го-
дини за българското изкуство са един 
твърде интересен период. Това е вре-
ме на активен и многолик художест-
вен живот, който съществено се 
модернизира. В материалното и не-
материалното културно наследство 
на българския народ модерните ав-
тори търсят устойчиви опорни точ-
ки и откриват теми и мотиви, кои-
то интерпретират с разнообразни 
пластични и стилови решения, силно 
повлияни от направления, възникнали 
в западноевропейските художестве-
ни центрове. Сред тези направления 
най-осезаемо влияние има сецесион-
ът и това е тясно свързано с появи-
лото се през 20-те години движение 
„родно изкуство“, защото сецеси-

онът предлага благодатна почва за 
вглеждане в изтънчената красота на 
средновековната икона и стенопис, 
за обръщане към обаянието на леген-
дарното и невидимото, към орнамен-
та и линейния ритъм в народното де-
коративно-приложно изкуство. Така 
формирането на модернистичното 
съзнание през 20-те години е свър-
зано с признаването на изразните 
достойнства на нереалистичната 
изобразителност и с възприемането 
на нейните художествени качества.

Вашият академичен интерес е ви-
зантийското изкуство. Бихте 

ли споделили Вашите впечатления 
как съвременната иконопис оказва 
влияние върху изобразителното из-
куство като цяло (живопис и др.) и 
обратното – дали можем да кажем, 
че модерното изкуство въздейст-
ва по някакъв начин върху разви-
тието на съвременната иконопис 
(тук можем да споменем художник 
и иконописец като например проф. 
Георгиос Кордис в Гърция)? 

Иконата не е само някакво изображе-
ние, форма на изкуство. Тя е нещо по-
вече. Преди всичко тя има конкретни 
функции и предназначение. А и ще 
призная, че наблюденията ми върху 
съвременната иконопис са далеч по-
ограничени отколкото наблюдения-
та ми върху византийското изкуство 
и неговото развитие. Византийска-
та традиция – въпреки еволюцията 

 Валентин Ковачев (р. 1953) – Ерозия 8, 1989 г.,   

ХГ „Борис Денев“ – Велико Търново
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на стила – следва определени компо-
зиционни, пространствено-перспек-
тивни и обемно-пластични принци-
пи на изграждане на формата. Те се 
изразяват например в използването 
на обратната перспектива, услов-
ност в изобразяването на природния 
пейзаж и на архитектурните кулиси, 
специфични светлосенъчни ефекти, 
интегрирането на текстове, упо-
требата на злато и златен фон. За 
модерния зрител много решения в 
този пластичен език остават нераз-
брани, далечни от натуро-наподоби-
телния подход и възприети като ре-
зултат на ограничени художествени 
възможности на зографа. Трябва да 
се поясни обаче, че този визуален 
код има дълбоко символен характер 

Дечко Узунов (1899-1986) – Автопортрет със светци, 1981 г.,  Ателие-галерия „Дечко Узунов“, София.

и всеки негов елемент има своя кон-

кретна функция и значение, насочва-

щи към трансцендентното естест-

во на изобразяваното. 

Струва ми се, че в последно време съ-

временната иконопис се завръща към 

стила на зрялото византийско изку-

ство. Някои зографи обаче прибяг-

ват и към включването на елементи, 

твърде повлияни от натуралистична-

та живопис. При други е налице кате-

горично неразбиране на функциите и 

смисъла на визуално-пластичния език 

на иконата, което довежда до някакви 
странни иконоподобни произведения, 
които не само че не отговарят на 
основни принципи в иконописта, ами 
граничат с откровения кич.  
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Роди се Дете, 
Син ни се даде

Маргарита Друмева

Звезда на Витлеем, Лев Кудравцев, Украйна
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Роди се Дете, 
Син ни се даде

Звезда на Витлеем, Лев Кудравцев, Украйна

„Защото Младенец ни се роди – Син 
ни се даде; властта е на раменете 

Му, и ще Му дадат име: Чуден, Съвет-
ник, Бог крепък, Отец на вечността, 

Княз на мира“. 

Исая 9: 6

Когато преди една година екипът на 
детското онлайн списание „Щъркел“ 
обяви Национален конкурс за детски 
творби под надслов „Роди се Дете, 
Син ни се даде“, никой не е и очаквал, 
че само година по-късно конкурсът 
ще придобие международен характер 
и в него ще вземат участие 205 деца 
от шест държави (България, Украй-
на, Гърция, Италия, Сърбия, Босна и 
Херцеговина), които на своя език и по 
свой специфичен начин ще изразят 
почитта си към светлия християнски 
празник Рождество Христово. 

Съгласно идейната концепция на спи-
санието за създаване на виртуал-
на среда и общност от млади хора, 
които споделят своите мисли и идеи 
чрез авторско творчество, и този 
път всички автори в конкурса бяха 
представени чрез кратки автобио-
графии и послания, написани от са-
мите тях, наред с творбите им, на 
техния роден език и в същото време 
всички преведени на английски език. 
Така всеки един участник има възмож-
ност да се запознае с творчеството 
на останалите и по един своеобразен 

начин да общува с тях. Съвсем не на 
шега, „Щъркел“-ът литна из Европа.

Как децата и младежите до 18 години 

възприемат и се отнасят към празни-

ка Рождество Христово – екипът на 

списанието търси отговора на този 

въпрос в творбите от конкурса. Има 

много книги, написани от възрастни 

по темата, но рядко имаме възмож-

ност да чуем гласа на младите. Имай-

ки предвид, че списанието тепърва 

набира скорост и не е много популярно 

нито в България, нито в чужбина, бро-

ят на участниците говори, че младо-

то поколение има нужда да изрази от-

ношение към темата и иска да бъде 

чуто. И това е повече от рутинното 

участие в конкурси и удоволствието 

от получените награди. 

„Щъркел“ се противопоставя на скеп-

тичното отношение на възрастните 

от издателските и писателските 

среди, които считат, че децата не 

могат да пишат и рисуват „профе-

сионално“ и по тази причина не си 

струва да се инвестират пари в кни-

ги, съдържащи детско творчество, и 

че възрастните най-добре знаят как 

се пише за деца. Публикуваните дет-

ски творби от двете години същест-

вуване на списанието, в конкурсите 

и извън тях, доказват изключителна 

жизненост и непредсказуемост на 
детската фантазия; фантазията, 
която е в основата на най-големи-
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те емблематични произведения на 
детската литература, като напри-
мер „Алиса в страната на чудесата“, 
„Пипи Дългото чорапче“ и др. 

Що се отнася до детските рисунки, 
има редица творби, които будят въз-
хищение. Имаме пред себе си 10-го-
дишни момичета и момчета с уни-
кални идеи и 15-годишни младежи и 
девойки, които показват завидно май-
сторство като вече завършени ху-
дожници. Сред тях е Йорданка Бъгова, 
15 години от Пловдив, член на АРДУС 
(Асоциация на родителите на деца с 
увреден слух) – момиче, което трудно 
чува, но притежава уникален талант. 
Нейната рисунка „Свята нощ“ беше 
отличена с Голямата награда на кон-
курса през 2016 г. А рисунката на Или-
ана Димова, на 11 години, илюстрира 

стиха на Исая, цитиран по-горе – бе-
бето Иисус идва от небето в мощ-
на светлина. Това говори за дълбоко 
разбиране на чудото за раждането на 
Господ в човешка плът. 

Удивление будят рисунките на децата 
от Арт школа „Колорит“, Плевен, с ръ-
ководител Майа Ананиева. Школата 
е популярна по цял свят – за своето 
27 години съществуване, в нея са се 
обучавали повече от 2000 деца, които 
са донесли повече от 5000 световни и 
национални награди за рисунка. В кон-
курса „Роди се Дете, Син ни се даде“ 
участват 28 деца от школата, с ри-
сунки, повечето от които са израбо-
тени в стилистиката на православ-
ната иконопис – децата в школата 
са от семейства, които посещават 
православната църква. В богатата 

Илиана Димова, 11 години
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биография на школата са записани 
участия в най-големия Международен 
Рождественски конкурс – фестивал 
на детското изобразително изку-
ство „Витлеемската звезда“ в Мос-
ква, организиран от правителството 
на Русия, под егидата на Московския 
патриарх. Школа „Колорит“ два пъти 
е носител на най-виското отличие – 
Специалната награда, а изложбата и 
награждаването обичайно се провеж-
да в катедралния храм „Христос Спа-
сител“ в Москва.

Интересна е интерпретацията на 
иконата „Богородица с младенеца“ 
върху коприна, дело на Петя Алекси-
ева, 17-годишна, от Арт школата в 
Шумен, с ръководител Теменуга Хри-
стова. Божията майка и бебето Исус 
в православната стилистика при-
състват в компютърните рисунки 
на децата от школа „ВАЛЕ“, Хасково, 
с ръководител Людмила Стайкова, 
в творбите Кирил Димов, 12 г., от 
клуб „Светлини сред сенките”, гр. 
Казанлък, с ръководител Валенти-
на Димова. Кирил има многостранен 
талант – рисува, пише стихове, раз-
кази, танцува, като същевременно е 
постриган за иподякон и помага при 
богослужението почти всяка неделя в 
храм „Успение Богородично” в родния 
си град.

Интерпретация на древна икона от 
ранното християнство изпрати за 
конкурса Жана Матева, 10 г., от Ри-

сувалня „Елфина“, Бургас, с ръководи-
тел Милена Димитрова. Тя не само 
е талантлива художничка, но и носи 
милостиво сърце – миналата година 
е дарила косата си за изработване 
на перуки за деца, които са изгубили 
косата си при лечение от рак. Отново 
в стилистиката на православието са 
рисунките на децата от Школата за 
изобразително изкуство „Арт Попово“, 
с ръководител Искра Хаджииванова. 

Изключително богата и идейно мно-
гопластова рисунка е изпратила мал-
ката гимнастичка от София – Преси-
яна Асенова – в нея тя е събрала „съз-
даването на света от Бога, свет-
лината и тъмнината, деня и нощта, 
небето и морето, сушата и дървото, 
Слънцето и Луната, звездите и жи-
вотните, раждането на Иисус Хрис-

 Петя Алексиева, 17 години
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Жана Матева, 10 години.

Ивайла Петрова, Плевен, КОЛОРИТ
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тос, изпратен на земята, за да изку-
пи греховете на хората със своите 
страдания. Изобразих и дявола“.

От Пловдив са най-малките участни-
ци в конкурса – 5-6-годишните деца 
от две детски градини – подготви-
телната група група „Смехорани“ от 
ДГ „Чучулига“ и „Веселячета“ към ДГ 
„Буратино“, които освен индивиду-
ални рисунки, са изпратили групова 
творба – произведение на приложно-
то изкуство – сцената на Рождество, 
направена от пластилин и природни 
материали. Към тях прибавяме и мал-
ко по-големите им каки и батковци – 
художниците от Арт школа „Жирафче“ 
с ръководител Петя Анастасова. 

Уникална 3D книга по стиха на про-
рок Исая е направил Пресиян Николов, 

17 години, от Кърджали, града, откъ-
дето са изпратени и едни от най-ин-
тересните прозаични творби в кон-

курса, дело на Литературен клуб „До-

бродетели“ към Езикова гимназия „Хр.

Ботев“, с ръководител Емилия Вла-

дева. За изданието на конкурса тази 

година е характерно присъствието 

на много словесни творби – поезия, 

разкази, есета. Някои от авторите 

са добре познати на списанието – 

Станислава Стефанова от Петрич, 

Александра Александрова и Йоана 

Христанова от София,  Лидия Павлова 

от Сандански, Ники Панусаки от Ати-

на и др.

В по-голямата си част творбите на 

22 деца от литературен клуб в Смо-

линац, Сърбия, с ръководител Зорица 

Йорданка Бъгова
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Перич, и тези на децата от Босна и 
Херцеговина, са стихове в прослава 
на Бога. От Украйна участието на 
Жана Деревянчук е свързано с инте-
ресна живописна техника на рису-
ване, а деветгодишният Святослав  
Кирлан е изпратил разказ за обичая 
при традиционното честване на Рож-
дество Христово в неговия роден 
край, придружен с основните герои, 
направени от пластилин.

Изключително жанрово богати са из-
пратените детски произведения в кон-
курса „Роди се Дете, Син ни се даде“. 
Творбите дори на най-малките учас-
тници будят възхищение и усмивка, 
направени искрено, от сърце и с любов 
към Рождеството Христово. Чрез тях 
призивът на нашия Господ: „Станете 
като децата!“ придобива нов нюанс в 
умореното ни от грижи ежедневие.

Честито Рождество Христово! 

Гюнер Али - Хасково, Компютърна школа ВАЛЕ
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Елеонора  Герганова, КОЛОРИТ

Пресияна Асенова
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МЕЖДУНАРОДЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС 

„РОДИ СЕ ДЕТЕ, СИН НИ СЕ ДАДЕ“

За смисъла 
на Рождественския празник

Габриела Манкова

Кирил Димов, Казанлък



К акъв е светът, в който живеем? Прекрасно място, къ-
дето хората са щастливи, помагат си, обществата са 
задружни, различието се цени, няма страх и убийства, 

място, където всички са равни и единствения стремеж на хората е про-
дължаване на мира и усъвършенстване на начина на живот, но и запаз-
ване на хармонията с природата. Знам, реалността е коренно различ-
на – жестокост, неравенство, страдания тероризъм, унищожаване на 
природата. Но защо е така? Истината е, че единствените виновници 
са хората. Те сами си причиняват болка един на друг, сами пораждат 
войни и кавги, защото все не могат да си поделят нещо. Откакто свят 
светува няма мир на Земята, непрекъснато се преразпределят власт, 
земи, богатства, народи. Но докато властимащите определят хода на 
света, обикновеният човек търпи последиците, молейки се за промяна и 
по-добър живот. Единственото нещо, което го крепи, е надеждата, че 
нещата ще се променят и ще тръгнат към по-добро. Такъв е светът, в 
който живеем!

Сега в навечерието на най-светлия християнски празник Рождество 
Христово, за някои хора надеждата и добродетелите се увеличават, но 
за други страданието и болката стават по-големи. Докато едни се съ-
бират да празнуват със семейство и приятели, други страдат, защото 
са сами или защото не могат да си позволят празнична трапеза. Коледа 
е поредният пример за традиции и обичаи с дълбоки послания, които хо-
рата са забравили и чиито смисъл са променили. Защото ако днес ние 
отдаваме повече внимание на подаръците, коледното дръвче, трапеза-
та, облеклото и коледната украса, в самото начало на честване на праз-
ника (IV век с.н.е.) значението на Коледа е било друго. То е включвало – 
вършене на добри дела, помагане на хора в нужда, разнасяне на любов и 
топли чувства и най-вече продължаване на делото на Божия Син. В наши 
дни обаче този вълшебен празник, на който се случват чудеса, е някак си 
комерсиализиран и свързан с бизнес. Коледа всъщност не е празник свър-
зан с материалността и показността. Няма абсолютно нищо коледно, 
добродетелно и топлещо душата във всички реклами, свързани с празни-
ка, които започват да се въртят по телевизията, радиото и интернет 
месец по-рано. Същото се отнася и за помпозните украси, приеми и кон-
церти, макар че голяма част от тях са благотворителни. Замислете се, 
затова ли е дал живота си Иисус. Той се е жертвал за да може хората да 
бъдат спасени, Той е умрял за нечестивите.

Най-правилното, което можем да направим на този празник, е да си спом-
ним уроците на Великия учител, да се вслушаме в тях и да действаме, за 
да допринесем за промяната на света, в който живеем. 
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Голяма пречка на днешното общество е алчността и егоизма. Масово 
хората искат да бъдат по-добри от другите и да имат повече от дру-
гите. Това с нищо не помага на общата картинка. За да има щастие 
и разбирателство, хората трябва да са готови да си помагат и да си 
служат един на друг. Всъщност повечето хора винаги искат другите да 
им служат. Не е трудно да помагаш и ако проявиш наблюдателност ще 
забележиш, че има много неща, с които да си полезен на другите. Самият 
Иисус казва на учениците си: „Който иска да бъде пръв между вас, ще ви 
бъде слуга” (Матей 20:20 – 28).

Други перипетии, които раздалечават  хората и ги отчуждават един от 
друг, са хваленето и отправянето на подигравки. Никой не обича да чува 
някой как се хвали или да слуша как му се подиграват. Това всъщност из-
общо не е правилно, защото не знаеш какво е положението на другите и 
защо са попаднали в него. Помнете думите на Иисус: „Каквото желаете 
да правят хората на вас, това правете и вие на тях.” Вземайте пример 
от него. Веднъж някой нарекъл Исус добър. Но Великият учител вместо 
да каже: „Да аз съм добър.”, отвърнал: „Никой не е добър, освен един – Бог.” 
(Марко 10:18). Макар че бил съвършен, Великият учител не се хвалел със 
Себе Си. Той по-скоро отдавал цялата слава на своя Баща.

Нека да бъдем смирени, да си помагаме и да продължим делото на Божия 
Син. В своята същност всеки човек е добър и носи доброто в себе си. 
Дори и лошите хора са били добри, защото всички се раждаме еднакви – 
еднакво грешни и еднакво несъвършени. Просто някои са били наранени 
повече от други, страдали са повече и това е отворило огромни праз-
ноти в сърцата им, от липса на любов. Ако тези празноти бъдат запъл-
нени, доброто в тях отново ще се възроди и то с пълна сила ще огрее 
света около тях.

Нека в навечерието на този светъл празник не само да празнуваме, а да 
положим основите на промяната, защото Коледа не е обикновен ден. Той 
носи със себе си послание за цялото човечество. Коледа трябва да е ден, 
който да ни напомня за истински стойностните неща в живота, който 
да прави добротелите в нас още по-силни. Забравете за миг всичките 
си ангажименти и грижи, излезте от забързаното си ежедневие и осъз-
найте, че истинските проблеми идват от това, че ние като хора сме 
прекалено разединени, алчни и егоистични. Ако променим отношението 
си един към друг и станем по-добронамерени, светът, в който живеем, 
също ще се промени. Спомнете си истинското значение и послание на 
Коледа и се посветете на любовта, благодарността, добротата и вя-
рата си. 

Габриела Манкова е 11 кл. от Литературен клуб „Добродетели“,

Езикова гимназия „Христо Ботев“, Кърджали
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