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Света Богородица – 
сбъдване на вечния живот

Лежах болна вкъщи и двама приятели дойдоха 
да ме видят; някъде около мен лежеше и един 
„Църковен вестник“ с икона и голям материал 
на първа страница, посветен на Света Бого-
родица.  И двамата ми гости определяха себе 
си като християни, протестанти. Днес в 
общи линии сме се научили за какво да говорим 
и за какво да не говорим, и така оставаме при-
ятели. Но случаят, който ще разкажа, беше 
отпреди доста години. Някой взе вестника и 
се зачете, но издържа няколко реда, преди да 
остави текста и да включи програмата за 
борба с „православните заблуди“. Една такава 
заблуда е почитта към Божията майка, която 
в техните очи е обикновена женичка, просто 
някаква Мери, която няма защо да се прави на 
въпрос. Камо ли да се рисуват и почитат ико-
ни с нейния образ. Твърдението, че иконите 
кой знае защо са „идоли“ и попадат в обсега 
на забрана на десетте Божи заповеди, е дру-
га опорна точка на протестантските учения. 
Няма да предавам цинизма на „аргументите“ 
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в детайли; ще кажа само, че част от тях и до днес останаха едни 
от основните ми индикатори за духовна патология, която поразя-
ва безсимптомно – не само религиозните възприятия, но мисълта 
и чувствата, способността за трезво разсъждение, дори обикно-
вената човешка емпатия. Богословското предупреждение, че из-
кривеното догматично съзнание ражда патология в целия човек, 
на първи прочит звучи отвлечено; такива истории го разкриват в 
реалността. 

И тогава, и сега мисля, че рядко ще се намери човек, който да 
остане безчувствен към молитвената прослава на Света Бого-
родица в православието. Трябва само да пристъпи  свободен от 
„богословски“ нецърковни идеологеми и да отвори ума и сетива-
та си за смисъла. Неизброимите църковни песни, химни, молитви в 
църковното предание, посветени на Света Богородица, са чиста 
любов, утаена от хилядолетия в душата на Църквата. Най-краси-
вите имена, най-топлата, нежна признателност и упование към 
Божията майка се предават от уста на уста и от сърце на сърце 
във всички поколения от раждането на Църквата до днес. 

И рече Мариам: душата ми величае Господа, 

и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой, 

задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; 

защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове…

      Лука 1:46-48

И наистина, Църквата се възхищава и възпява Пречистата Дева 
като най-скъпоценното цвете на тези родове, „сбъдналата се 
слава на Света“, Новата Ева, благодарение на чиято вяра и сво-
боден избор историята на падналото човечество се завръща към 
Бога. Но освен венец на човечеството и величав образ, верните 
от всички времена откриват в лицето на света Богородица ис-
тинска майка, чувстват нейната обич, закрила, търсят помощ, 
съвет и насърчение. Тя е най-висок пример на човешка добродетел 
за вярващите на всякаква възраст, за мъже и жени, в света и в 
монашество. Но  не само верните – и хора, загърбили Бога и вце-
пенени духовно, са обръщали живота си с нейна помощ. Закоравели 
злодеи, изгубили даже инстинкта си за самосъхранение, са спира-



4 5

ли изненадани пред някакво неподозирано място в себе си, което 
не  могат да прегазят, защото там живее споменът за Света 
Богородица.  И на това  място са ставали чудеса; оттам е  поти-
чала болка, зараждали са се импулси, които събуждат духовните 
сетива, и човекът е идвал на себе си, връщал се е към живота по 
молитвите на Света Богородица. 

Уникалната личност на Света Богородица и нейното място в Бо-
жието домостроителство са причина за спорове в историята на 
християнството,  някои от които продължават до днес. Отноше-
нието към нея е изкривявано в различни посоки – от краен нихили-
зъм в протестантизма, до догмата за непорочното зачатие на 
Света Богородица в Католическата църква.

Православната църква не отговаря на тези въпроси с някакво от-
делно  учение за Божията майка; тя е изразила догматическото си 
съзнание с възприемане на името. Както пише отец Георги Флоров-
ски: „Цялото догматично учение за нашата Владичица е изразено в 
двете й имена: Богородица (Theotokos) и Приснодева (Aiparthenos). 
И двете имена са получили католично признание, и двете са при-
ети от Вселенската Църква. За девственото раждане на Спаси-
теля се говори ясно в Новия Завет; този догмат е неотделима 
част от църковното Предание. „Въплъти се от Светия Дух и Ма-
рия Дева“ (или „роден от Мария Дева“), се казва в Символа на вя-
рата. И това не е просто потвърждаване на историческия факт. 
Това е вероучително положение, изповедание на вярата. Формално 
името „Приснодева“ е прието от Петия Вселенски Събор (553 г.). 
А „Богородица“ е нещо повече, отколкото просто име или хвалеб-
но величаене. Това е догматично определение в една дума. Преди 
Ефеския събор (431 г.) името Богородица дори е било критерий за 
истинска вяра, отличителен белег на Православието.“

Името Богородица е било критерий за вярата на Църквата. Пос-
ветихме този брой на „Свет“ на един приближаващ празник, който 
празнуваме с особено благоговение – Успение на Пресвета Бого-
родица. Този празник е роден от църковната вяра в  Боговъплъще-
нието, в спасителното дело на Иисус Христос и Възкресението. 
Освен дълбочината на  богословското съзнание за Света Богоро-
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дица, той изразява и отношението на Църквата към тайната на 
нейната личност. За тази тайна говори много добре прот. Георги 
Флоровски, нека отново се обърнем към неговите думи:

„Вътрешният опит на Божията майка е скрит от нас. По сама-
та си природа той не е достъпен за никой друг. Това е тайна на 
лич ността на Пресветата Дева. И Църквата, говорейки за Мария, 
избягва догматични определения. Тя търси езика на молитвената 
поезия, езика на антиномичните образи и метафори. Нямаме нито 
основание, нито необходимост да предполагаме, че Пресветата 
Дева е реализирала веднага цялата пълнота, цялото богатство 
на благодатта, дадена й от Господа. Нямаме нито основание, 
нито необходимост да смятаме, че „пълнотата“ на благодатта 
в този случай трябва да се разбира аритметически и да означава 
сбор от всички възможни съвършенства и цялото многообразие 
на духовните дарове. Думата „пълнота“ се отнася за Мария: това 
е Нейна пълнота; Тя е била пълна с благодат. И това е съвсем осо-
бена благодат, благодат на Божията майка, Девомайката, „Не-
невестната Невеста“. Ясно е, че тя има свой духовен път, лично 
израстване в благодатта. Цялото значение на тайната на спасе-
нието се разкрива за нея постепенно. И тя участва в Кръстната 
жертва: „И на теб самата меч ще прониже душата“ (Лук. 2:35).

Ярката светлина е грейнала само във Възкресението. Преди това 
и Христос не е бил още прославен. И след Възнесението ние вижда-
ме Пресветата Дева сред Апостолите, в центъра на растящата 
Църква. Несъмнено е едно: Пресветата Дева е пазела цял живот 
в Своето сърце впечатлението (ако може така да се нарече) от 
ангелското посещение, Благовестието за чудесната тайна и не-
говото изпълнение. Пък и би ли могло да е другояче? Ще повторим 
още веднъж: същината на Нейния опит е недостъпен за нас. Но ако 
се откажем изобщо от търсенето на благочестиви догадки, няма 
ли това да бъде предателство спрямо самата тайна? „А Мариам 
запомняше всички тия думи, като ги скътваше в сърцето си“ (Лук. 
2:19). Целият й вътрешен живот е бил съсредоточен около това 
събитие. Защото няма съмнение, че тайната на Въплъщението е 
и тайна на Нейната личност…“
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Първият от светите отци, който 
директно разглежда въпроса за кон-
чината на Богородица, е св. Епифаний 
Кипърски. Той пише: „Нека изследват 
Писанията – няма да намерят сведе-
ния нито за смъртта на Мария, нито 
дали е умряла или не е умряла, нито 
дали е погребана или непогребана... 
не казвам, че е останала безсмъртна; 
но не твърдя и че е починала. И тъй, 
умряла ли е Тя и погребана ли е – това 
не знаем” [1]. 

Същият св. Епифаний предлага три 
хипотези за кончината на Пресвета 
Богородица: естествена смърт, мъ-
ченичество и безсмъртие, но не дава 
предпочитание на нито една от тях: 
„И да е умряла Светата Дева, и да е 
погребана: славно е упокоението й, 
непорочна кончината, девствен ве-
нецът; и да е убита според писано-
то: меч ще Ти прониже душата (Лук. 
2:35), то и в този случай славата й 
пребъдва с мъчениците и  тялото й, 
чрез което е изгряла светлината на 
света, е блажено. А може и да е оста-
нала жива, та нали у Бога няма да ос-
тане безсилно нищо, което Той иска 
да стори (Лук. 1:37), защото за кончи-
ната й никой не знае нищо” [2]. 

Допускането, че Божията майка е ум-
ряла с мъченическа смърт, не се при-
ема като реално от светите отци: 
например, св. Амвросий Медиолански 

в тълкуването си върху Лука 2:35 
отхвърля рязко подобно твърдение: 
„Нито буквата (на Писанието), нито 
Преданието учат, че Мария е напус-
нала този живот поради страдания 
от телесни рани” [3]. 

Особено забележителни и важни сви-
детелства за Успението на Пресве-
та Богородица намираме при преп. 
Йоан Дамаскин в трите му похвални 
слова за Успение Богородично [4]. Той, 
например, пише, че Сам Иисус Хрис-
тос е поел в божествените Си ръце 
пречистата душа на Девата [5], че 
Пресвета Богородица е била положена 
в гроба [6], и че „чрез гроба Тя се е пре-
местила в небесното светилище” [7]. 

В руската богословска литература 
учение за Успението на Божията май-
ка намираме при св. Димитрий Рос-
товски [8], св. Инокентий Херсонски 
[9], в 16-те слова за Успение Богоро-
дично на св. Филарет Московски [10], 
при св. Игнатий Брянчанинов [11], при 
светителя от Задграничната руска 
църква св. Йоан Максимович [12] и др. 

Понятието смърт е тясно свързано 
с понятието отговорност за греха. 
И това, че Божията майка не е имала 
и не е сторила нито един личен грях, 
не отменя присъствието на първо-
родния грях в Нейната природа – грях, 
наследен от родителите й, праведни-

БОГОРОДИЦА: 
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Светите отци 
за Успението на Пресвета Богородица
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те Йоаким и Анна. По думите на св. 
Игнатий Брянчанинов, „Божията Май-
ка по зачатие и рождение е станала 
съпричастна на първородния грях и 
на греховната отрова, с която праро-
дителите са заразили целия човешки 
род” [13]. 

Следователно, причината на смърт-
та на Божията майка е навлезлият в 
цялото човечество първороден грях, 
и затова тя като наследничка на гре-
ха на първия човек Адам е трябвало 
да се подчини на закона на смъртта. 
За това пише преп. Йоан Дамаскин: 
„(Богородица) като дъщеря на вехтия 
Адам носи отговорността на баща-
та, защото дори и Нейният Син, Кой-
то е самият Живот, не е отхвърлил 
този закон” [14]. Но ако Господ Иисус 
Христос е вкусил смърт домостро-
ително, като Спасител на вехтия 
Адам, то Божията майка е умряла, 
подчинявайки се на закона на естест-
вото, като дъщеря Адамова. 

Вследствие на първородния грях в 
тялото на Божията майка се проя-
вява „немощта” на човешкото ес-
тество, тоест причастността 
към реалната телесна смърт; св. 
Инокентий Херсонски например каз-
ва: „И пак в Гетсимания било съдено 
да се явят окончателно човешките 
немощи на Майката: тук се склопи-
ли очите, устата и ръцете й, тук 
пресветата й душа напуснала, ма-

кар и за кратко време, пречистото 
й тяло” [15]. 

По този начин в естеството на Пре-
чистата и Пренепорочна Богородица 
запазва цялата си сила първородни-
ят грях с всичките му фатални по-
следици – немощта и смъртността 
на тялото (защото смъртта е окон-
чателната изява на тази немощ). И 
тъй, Божията майка е починала от 
естествена смърт според естестве-
ния закон, който тя е носела в своята 
човешка природа. Смъртта е била по-
бедена и отменена едва със спасител-
ната сила на Възкресението Христо-
во. А „непорочността и безгрешност-
та на Приснодевата се отнася не към 
природата й, а към състоянието й, към 
личното й отношение към греха и лич-
ното му преодоляване от Нея” [16]. 

Говорейки за реалността на смърт-
та на Богородица, някои свети отци 
посочват тридневния времеви от-
рязък, през който тялото й се е на-
мирало в гроба; за това пишат преп. 
Йоан Дамаскин [17], св. Климент Ох-
ридски [18], св. Инокентий Херсонски 
[19], св. Игнатий Брянчанинов [20], 
св. Филарет Московски [21] и др. Тук 
може да се забележи известно сход-
ство с тридневното пребъдване на 
Иисус Христос в гроба. Но смъртта 
на Богородица се различава принцип-
но от тридневната „почивка събот-
на” на  Спасителя в гроба – време, 
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Стенопис „Успение на Пресвета Богородица“, 
 манастир „Дионисиат“, Атон, XVI в. 
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през което Той е слязъл в ада, което 
е било необходима част от спаси-
телния Му подвиг. Тук това е просто 
самата човешка орис, която не е мо-
гла да бъде избегната дори по пътя 
към преображението и възкресение-
то. Ето защо, докато се намирало 
в гроба, светото тяло на Божията 
майка не е било подложено на ес-
тествените закони на телесното 
разрушение, не е останало в „сфера-
та на смъртта и не е било разруша-
вано от тлението” [22]. 

Пресвета Богородица е изпитала те-
лесна смърт, макар и кратковремен-
на, и затова св. Филарет Московски 
описва кончината на Приснодевата 
като „лека, кратковременна мъгла 
на смъртта, през която ясно и вели-
чествено просиява вечният живот” 
[23]. В едно друго слово за Успение 
той казва, че смъртта й „се е пре-
образила и преименувала в успение, 
тоест в успокоение, подобно на ми-
рен сън” [24]. 

И тъй, Дева Мария е била зачената 
чрез естествено брачно общение 
на Йоаким и Анна, и оттам е насле-
дила „тленното тяло” Адамово заед-
но с първородния грях. Ето защо тя 
е починала с реална телесна смърт, 
а в момента на смъртта светата й 
душа се е отделила според законите 
на човешкото естество от светото 

и непорочно тяло и е била поета от 

пречистите ръце на Спасителя. По 

този начин Пресвета Богородица е 

станала съпричастна на телесната 

смърт, която за нея се е превърнала 

в „мост към безсмъртието” [25].  С 

телесната си смърт Тя е споделила „с 

всички земнородни дълга на природа-

та” [26]. Това разбиране за Успението 

на Божията майка се потвърждава и 

от древното предание на Йерусалим-

ската църква, което описва събития-

та, свързани с погребението на тяло-

то на Приснодевата.  

В Православието мисълта за възкре-

сението и възнесението на Божията 

майка с тяло в небесните обители 

преминава през много песнопения 

на празника Успение [27] и е особено 

ярко изразена в чинопоследованието 

Опело Богородично. Повечето руски 

светители приемат това учение 

като църковно. Тук можем да посочим 

св. Димитрий Ростовски, св. Инокен-

тий Херсонски, св. Игнатий Брянча-

нинов, св. Йоан Максимович, св. Фи-

ларет Московски – последният се 

погрижил да преведе от гръцки чино-

последованието Опело Богородично 

за създадения от него Гетсимански 

скит и установил след празника Успе-
ние празника Възкресение и Възнесе-
ние Богородично (17/30 август), как-
то и други свети отци. 
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Такива руски богослови като архие-
пископ Сергий (Спаски) [28], патри-
арх Сергий (Страгородски) [29], по 
време на когото опелото е получило 
повсеместно разпространение, прот. 
Сергий Булгаков [30], В. Н. Лоски [31], 
прот. Алексий Князев [32], А. Мерзлю-
кин [33] и други разглеждат учението 
за възкресението и възнесението на 
Божията майка като православно. 

Според естествения закон на приро-
дата човешките тела се разлагат на 
органични вещества; дори мощите на 
прославените угодници Божии с те-
чение на времето, поради греховете 
на живите, са подложени на тление, 
но този закон на човешката природа 
не е засегнал пречистото тяло на Бо-
жията майка. Както пише архиепис-
коп Сергий (Спаски), „то (светото 
й тяло) не било оставено на случай-
ните промени на преходния свят, но 
и не било унизено спрямо телата на 
светиите с безследно скриване в зе-
мята, напротив – то било издигнато 
несравнено над тях чрез преславното 
му възнесение на небесата” [34]. 

Възкресението и възнесението на 
Божията майка подразбира абсолют-
ното отсъствие на всякакви мощи 
на пречистата й плът на земята. За 
това пише архиепископ Сергий (Спа-
ски): „В нито едно кътче на христи-
янския свят няма дори частица от 

мощите на Божията майка; така е, 
защото вярата във възнесението й с 
тяло в небесните обители е твърде 
древна, съвременна на апостолите и 
мъчениците, (и само) поясът на Прис-
нодевата, светите й одежди са на-
лице, за да бъдат почитани от хрис-
тиянския свят” [35]. А св. Григорий 
Палама посочва, че дори оставените 
в гроба погребални одежди на Богоро-
дица, намерени от светите апосто-
ли, са свидетелство за реалността 
на нейното възкресение [36]. 

Тази мисъл за „бързото преминаване” 
на тялото на Богородица от гроба 
на небето е поддържана и от св. Фи-
ларет Московски: „Богоносната Ти 
душа отива право при Бога” [37] (срв.: 
„Майката на Живота не е могла да 
бъде задържана от смъртта, макар и 
да е трябвало да премине през нейна-
та област” [38]). 

Това събитие – възкресението на Бо-
жията майка – е тайна, и затова някои 
богослови се изказват твърде пред-
пазливо и възвишено за него в смисъл, 
че то е отвъд човешкия разум. Така 
например св. Филарет Московски 
казва, че точно както са удивителни 
смъртта и Възкресението Христово, 
така и е „дивна и смъртта на Прес-
ветата Дева Богородица и Нейното 
възкресение” [39]. Подобни учудени и 
радостни възгласи намираме и при 
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св. Димитрий Ростовски: „О, дивно 
чудо! И мъртвецът е дивен, и гробът! 
Мъртвецът живее подир смъртта: 
девствено родилата е жива в смърт-
та си; а гробът й стига до Небето 
като онази стълба Иаковова, що била 
стъпила на земята, а върхът ѝ стигал 
Небето: гробът е стълба към висини-
те” [40], и при други. 

Интересни и важни са изказванията 
на такива изтъкнати православни 
богослови като Владимир Лоски и 
други като него. Според Лоски Църк-
вата в деня Успение празнува такава 
смърт, след която „според вътреш-
ното убеждение на Църквата не е 
могло да не последва възкресението 
на Всесветата и възнесението й с 
тяло” [41]. Протойерей Алексий Кня-
зев отбелязва: „И тъй, Божията Май-
ка е възкръснала, защото такава е 
била силата на победата на Нейния 
Син над смъртта” [42]. Патриарх 
Сергий (Страгородски), говорейки 
за възкресението на Божията май-
ка, обяснява смисъла на това поня-
тие: „Преведено на конкретен език, 
възнесението означава, че след те-
лесната Си смърт Божията майка 
не само е влязла с безсмъртната си 
душа в живота на бъдещия век, но че 
и плътта на Приснодевата, уподобя-
вайки се на плътта на Възкръсналия 
Господ Иисус Христос, вече е минала 
през онова преображение на тление-

то в нетление, което очаква всички 
останали хора само след общото 
Възкресение” [43]. 

Говорейки за реалността на кончи-
ната, възкресението и възнесение-
то на Богородица, някои светите-
ли посочват трите дни, през които 
тялото й е почивало в гроба, след 
което Богородица се е преселила в 
небесните обители. Св. Инокентий 
Херсонски пише: „Мария, подобно на 
Божествения Си Син, не се задържа 
от оковите на смъртта; тялото й в 
гроба не претърпява тление, и след 
отминаването на три дни се взе-
ма, одушевено, със слава на небето” 
[44]. Св. Игнатий Брянчанинов пише: 
„Божията Майка на третия ден след 
блаженото Си Успение е възкръснала 
и сега живее на небесата с душа и 
тяло” [45]. Св. Филарет Московски до-
пълва: „И отново на третия ден подир 
смъртта, подобно на Христа, е явено 
пълното й възкресение” [46]. 

И тъй, след изтичането на три дни 
Пресвета Богородица е била възкре-
сена телесно и с тяло възнесена на 
небето – разбира се, не със собстве-
на сила (каквото е било възнесение-
то на Спасителя), а с дивната Божия 
сила. По този начин, както се изразя-
ва протойерей А. Князев, „Майката е 
възкръснала с възкресната сила на 
Сина Си” [47]. По думите на св. Ино-
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кентий Херсонски, нейното величие 
„се дължи не на естеството на Май-
ката, а на благодатта на Сина” [48]. 

Затова Богородица в своето въз-
кръснало и прославено тяло е вече 
сбъдналата се слава на света и 
неговото възкресение. С възкресе-
нието и възнесението на Божията 
майка светът е завършен в своето 
сътворение, целта на света е дос-
тигната; по думите на Лоски, „тази 
окончателна слава на Божията май-
ка е самият εσχατον, осъществен 
в едно тварно същество още преди 
края на света” [49]. В по-разгърнат 
вид за това говори протойерей Сер-
гий Булгаков: „Божията Майка е вече 
онзи прославен свят, който е обожен 
и открит, готов да приеме Божест-
вото. Тя е вече съвършено и докрай 
обоженото Творение, богораждащо, 
богоносящо, богоприемащо. Тя, човек 
и творение, седи на небесата до Своя 
Син, седящ отдясно на Отца” [50]. 
Думите му повтарят едно изказване 
на св. Григорий Палама, според кого-
то Богородица е първата, изпълнила 
висшето призвание на тварните съ-
щества – да се обожествят, защото 
„единствено Тя сега с богопрославе-
ното Си тяло пребъдва заедно със 
Сина” [51]. 

Подобна мисъл изказва и св. Филарет 
Московски: „Животът на бъдещия 

век, който ние засега само очакваме, 
е за Теб вече настъпил като истин-
ски живот вечен във височайша сла-
ва. В небесния чертог, като Царица 
по благодат, си застанала отдяс-
но на Царя по естество, облечена в 
офирско злато (Пс. 44:10)” [52]. Зато-
ва след възкресението и възнесение-
то си Пресвета Богородица се радва 
на божествена слава в пълна степен, 
а не отчасти, както душите на пра-
ведниците до всеобщия Страшен 
съд. По думите на протойерей Алек-
сандър Лебедев, „Нейното прославя-
не е първият плод на божествената 
тайна на изкуплението. Тя е първа 
измежду спасените, първа измежду 
прославените” [53]. Твърде точно се 
изказва патриарх Сергий (Страго-
родски): „Нейният пример е залог и за 
нашето възкресение и възсъздаване. 
Ето в какво се състои славата на Бо-
жията Майка и ето защо е толкова 
радостно за вярващите души винаги 
да съзерцават мислено и да възпяват 
тази слава” [54]. 

Пресвета Богородица пребъдва пред 
Божия Престол, тялото й е взето от 
земята, възнесено на небето и пред-
стои пред Сина. Например, св. Игна-
тий Брянчанинов пише: „Тя царува на 
небето, Тя като Майка на Небесния 
Цар е прогласена за Небесна Царица, 
сиреч за Царица на светите ангели 
и светите човеци” [55], а св. Йоан 
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(Максимович) отбелязва: „Тя стои и 
ще стои – и в деня на Божия съд, и в 
бъдещия век – отдясно на Престола 
на Своя Син, царува заедно с Него и 
има дръзновение пред Него като Не-
гова майка по плът и единонравна по 
дух, като извършила Божията воля и 
научила другите да я вършат” [56]. За-
това в нейно лице, ако се възползваме 
от израза на Лоски, „до нетварната 
Божествена Ипостас стои обожена 
човешка ипостас” [57]. 

И тъй, светоотеческото и богослов-
ското наследство съдържа учение не 
само за реалната телесна кончина на 
Богородица, но и за реалното й въз-
кресение и възнесение с прославено 
тяло в небесните обители. Цити-
раните по-горе изказвания учат, че 
Божията майка е била със силата 
Божия възкресена от гроба (някои от 
богословите дори казват, че това се 
е извършило на третия ден след по-
гребението), възнесена и поставена 
отдясно на Божия Престол. 

Учението за възкресението и възне-
сението на Божията майка с тяло на 
небето казва, че след кончината Си 
не само безсмъртната душа на Прис-
нодевата е влязла в живота на бъде-
щия век, но и че тялото й, уподобя-
вайки се на тялото на Възкръсналия 
Господ, вече е преживяло онова пре-
ображение от тлението в нетление, 

което очаква всички останали хора 

след всеобщото възкресение [58]. 

Тъкмо това е преображението на пад-

налото човешко естество – целта и 

плодът на идването в плът на Божия 

Син в света, на Неговите страдания, 

смърт и възкресение [59]. 

По този начин, Православната църк-

ва учи, че Божията майка, както и 

всички хора, се е намирала под въз-

действието на първородния грях, 

и затова тя, макар и да не е има-

ла никакви лични грехове (и в този 

смисъл е била Света, Непорочна, 

Пречиста), е трябвало да понесе 

главната последица на първородния 

грях – смъртта. Ето защо Божията 

майка, завършвайки пътя на зем-

ния си живот, в началото е умряла 

в съответствие със същия закон, 

според който умират и всички по-

томци на Адам и Ева. Но, умирайки 

по естествен начин, както и всички 

хора, тя не останала подвластна на 

смъртта и още преди всеобщото 

възкресение и преображение била 

възкресена и възнесена със силата 

на своя Божествен Син, пребъдвай-

ки вовеки на небето с прославеното 

си тяло. Защото след Възкресение-

то на Господа телесната смърт е 

станала временно преходно състоя-

ние, необходимо за преображението 

на телесния състав на човека. 
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Именно поради това, че православ-
ното учение не отрича телесната 
смърт на Пресвета Богородица, тряб-
ва да разберем значението и смисъла 
на смъртта за всеки човек. Човешко-
то тяло по природа след грехопадение-
то е подчинено на закона на смъртта 
и тлението. Но след изкуплението на 
човешкия род смъртта в крайна смет-
ка е залог за възкресението и пълното 
участие на целия човек (с душа и тяло) 
във вечния живот или вечното осъж-
дане. Затова смърт та на християни-
на има сотириологичен характер. 

И тъй, след Възкресението на Господа 
телесната смърт е станала времен-
но преходно състояние, необходимо за 
преображението на телесния състав 
на човека, „подготовително стъпало 
за вечния живот” [60]. 
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Веднага ще се намери някой, кой-
то да възнегодува: „Нима това е 

християнска гледна точка! Добре зна-
ем, че след смъртта следва възкресе-
нието, няма нищо страшно, трагеди-
ите са за театъра и са недостойни 
за християните“.

Обаче опитът на човечеството, в 
това число и на човечеството, про-
светено от светлината на Евангели-
ето показва, че смъртта е нещо се-
риозно и страшно. Смъртните мъки 
са съвсем истински, това е болка, 

която не можеш да преживееш. На ду-

шата е трудно да се раздели с тяло-

то. Страшно е да попаднеш в ръцете 

на живия Бог (Евр. 10:31). Християни-

нът, лишен от твърда вяра и упова-

ние (уви, често се случва), умира по-

трудно от атеиста, придържащ се 

към своите възгледи. А какво знаем 

ние за последните минути и даже се-

кунди на човешкия живот?

Тези, които са присъствали при на-

пускането на душата от тялото, 

знаят, че самият момент на прехода 

крие някаква тайна и не е редно да 

разсъждаваме неподготвени за това.

Неслучайно се молим за християнска 

кончина – безболезнена, непосраме-

на, мирна, и неслучайно отбелязваме, 
че това е дар за праведниците. Ако 
по-често се замисляхме за последния 
час, то по-усърдно бихме се молили.

Неслучайно смятаме, че трагедията 
е само в театъра. Ние гледаме тра-
гедии, съпереживяваме, плачем един-
ствено, за да се утешим, да смекчим 
чувството за трагичността на би-
тието. Някога Аристотел създаде 
понятието катарзис, очистване, кое-
то изпитват хората, гледали правил-
но написана трагедия. А правилна е 
тази, която предизвиква катарзис. В 
този смисъл съвременните екшъни с 
морета от кръв и планини от трупо-
ве не са нищо друго, освен профана-
ция на темата за смъртта, способ-
на само да притъпи, заглуши, изкриви 
нейното човешко преживяване. Да, на 
нас ни е дарувано да се утешаваме с 
молитва, но е сигурно, че тази утеха 
ни е необходима. Даже когато знаем, 
че за починалия смъртта означава 
нов, по-добър живот, за близките му 
това е невъзвратима загуба. А за ра-
ботата, която е вършил покойникът, 
неговата смърт може да се окаже ги-
белна.

…Темата за трагичността на бити-
ето с особена сила звучи в Евангелие-
то от Лука. Нека разгледаме глава 12 
и 13. След редица от притчи, завърш-
ващи с притчата, че комуто много 
е дадено, от него повече ще се иска 
(Лук. 12:48), в съвкупност можем да ги 
определим като притчи за отговор-
ността – Господ възкликва (ст. 49–
50): Огън дойдох да туря на земята, 
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и колко бих желал да беше вече плам-
нал! С кръщение трябва да се кръстя; 
и колко Ми е мъка, докато се свърши 
това! Огънят тук е очистителната 
благодат на Новия Завет, но огънят 
плаши и това намира отклик на друго 
място: Страшно е да попадне човек в 
ръцете на живия Бог! (Евр 10:31). Са-
мият глагол „попадне“ носи в себе си 
представа за опасност: попадат в 
грях, в изкушение, в погибел и в ръце-
те на Господа.

А Христос, казвайки, че желае да се 
разгори огън, че Той страда, дока-
то не се извърши Неговото кръще-
ние, а то ще се извърши на Кръста, 
проявява истинско мъжество. Оба-
че страшната сила на смъртните 
мъки е такава, че и Самият Господ, 
съвършеният Бог, но и съвършен 
Човек се моли, за да го подмине ча-
шата, по възможност да не Му бъде 
поднесена. Той се моли в смъртен 
ужас, до кървава пот, три пъти 
пристъпвайки към тази молитва. 
Така че, опасявам се, „оптимистич-
ното“ отношение към смъртта е 
опит да се принизи този подвиг, кой-
то извършва Взелият върху Себе Си 
греховете на света заради нашето 
спасение.

В началото на 13 глава на Спасителя 
разказват за галилейците, на които 
кръвта Пилат смесил с жертвите им. 
В отговор Той напомня за онези хора, 

загинали при падането на Силоам-
ската кула и твърди, че те в никакъв 
случай не са били по-грешни от други-
те в Йерусалим, но такава внезапна 
смърт (прието е да я наричаме тра-
гична кончина) може да постигне все-
киго, който не се е разкаял.

Обещава ли Христос на покаялите 
се земно безсмъртие? Той по-скоро 
предпазва от смърт без покаяние, до-
колкото тя може по най-трагичен на-
чин да повлияе на тяхната посмъртна 
участ, от това, което във възвишена-
та поезия на православната молитва 
се нарича да заспиш в смъртта.

В християнската култура е прието 
да различаваме дали човекът се е 
покаял преди смъртта (именно това 
се нарича християнска кончина) или 
не е успял; за тях трябва да се мо-
лим още повече. В „Божествена ко-
медия“, кръговете на ада са пара-
лелни на кръговете в чистилището 
и даже в рая се противопоставят 
двама наемници – кондотиери. И 
двамата, меко казано, са водили неп-
раведен живот и двамата са срещ-
нали смъртта в бой, но единият от 
тях е в ада, а другият, възкликнал в 
минутата на смъртта си „Господи, 
помилуй“ е в чистилището. Пример 
за благотворността на предсмърт-
ното покаяние е и благоразумният 
разбойник (Лук. 23:40-43). Понеже 
покаянието му било искрено, то той 
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попаднал в рая. Една от най-страш-
ните древни клетви била: „Да умреш 
без покаяние!“. А днес? Днес ценим 
внезапната, на църковнославянски 
нагла смърт именно защото дава 
възможност да избегнем мисълта 
за покаяние.

Да, даже когато не е внезапна… Зная 
за страшен случай, когато от неизле-
чима болест умирал стар лекар и по-
молил да повикат свещеник. Дъщеря 
му, вече жена на възраст, също лекар, 
категорично отказала, мотивирайки 
отказа си с това, че болният ще из-
губи стимул да се бори за живота си 
и ще умре по-бързо.

Какво ли не измислят хората само 
и само да не погледнат истината в 
очите! А истината не е само, че Гос-

под е създал света и го управлява, 
но и че всеки човек по пътя към Него 
е длъжен да погледне смъртта в 
очите. И да го направи мъжествено. 
А мъжеството го дава Бог, с Когото 
трябва да се срещнем в последния 
си път.

Тайнството на земята е надежда да 
се срещнем с Него на Небето. Той 
няма да отмени страшния преход, но 
ще ни укрепи във вярата и надежда-
та.

Точно така, както Ангелът подкрепя 
Него Самия в Гетсиманската гради-
на. (Лук. 22:43).

Превод: презвитера Жанета 
Дилкова-Дановска

Източник: foma.ru

Стенопис от църквата „Св. 
Николай Орфанос“ в Солун, 
Гърция. XIV век.
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Отец Стоян Чиликов е свещеник в храм „Св. Георги” в столичния квартал 
„Дървеница“, доцент при катедрата по Теология на Философско-
историческия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. Специализирал 
е в Московската духовна академия, Латеранския университет в Рим 
и в Солунския университет „Аристотел”. Други книги от същия автор: 
Учението за Божията майка в богословието на св. Григорий Палама 
(2003); Спасението на човека според св. Йоан Златоуст (2006); Въведение 
в богословието на отците (2007); Красотата на света (2007), 
Православната вяра и живот (2012).

@
Химнографията, словата на отците и иконописните сцени на празника 
Успение Богородично ни предлагат участие в тайната на смъртта и 
възкресението на Божията майка по пътя на вярата, изразен чрез 
богослужебното последование на празнуваното събитие. Успението 
на Пресвета Богородица и нейното възкресение са път към вечността, 
предвкусване на царството, оживяване пред нас на примера за първата 
обожена в Христос твар. 

Древната структура на празника отразява това послание на радостта, 
веселието и тържеството от успението на Приснодевата. Развитието на 
празника и свързаните с него последования, особено според славянската 
традиция, разширяват посланието за успението на Божията майка с 
нейното възкресение. То остава тайна, „в която мъчно се прониква и с 
ангелски очи”. Св. Филотей Кокин през XIV век казва, че богоносните отци 
са проникнали в тази тайна на възкресението на Божията майка. „Те го 
видяха, казва той, и изживяха”, като възвестиха на цялото творение, на 
целия свят. 

9 789542 972754

        нова  книга   на издателство ОМОФОР
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Църковната почит към Пресвета 
Богородица се заражда съвсем ес-
тествено и се развива и градира 
през вековете. Тя е плод на любовта 
и признателността на Божия народ 
към Девата за това, че тя е родила 
Спасителя на света. Св. апостол и 
евангелист Лука ясно изразява тази 
идея, като пише, че именно „жена от 
народа” облажава Девата за това, че 
е родила Христос: „блажена е утроба-
та, която Те е носила, и гърдите, от 
които си сукал!”1.

В евангелските текстове, както из-
общо в целия Нов Завет личността 
на Божията майка стои в сянката на 
нейния Божествен Син и за нея се го-
вори единствено във връзка с живота 
и учението на Господ Иисус Христос. 
В Новия завет, както и в църковното 
богословие през вековете централ-
но значение и роля има личността на 
Въплътилото се Слово и следовател-
но учението на Господ Иисус Христос 
за спасението на човека и света. 
Това се отнася и за литургичната 
практика и опит на Църквата. Ос-
новният обект на молитвата в хрис-
тиянското богослужение е Троични-
ят Бог, център на богослужението е 
Евхаристията и причастяването на 

1 Лук. 11:27.

Божия народ с тялото и кръвта на 
Христос, докато почитта и молит-
вите, отправяни към Божията майка, 
са следствие на това, че тя е родила 
Богочовека Христос.

Напразни и неоправдани са усилията 
на някои инославни изследователи да 
свържат появата и развитието на 
почитта към Божията майка в Църк-
вата преди всичко с езическия култ 
към богинята майка. В много от древ-
ните религии и особено в епохата на 
гръко-римския свят култът към боги-
нята майка е много разпространен. В 
езическата митология през различ-
ните епохи и в различните страни, 
империи и цивилизации като богиня-
майка са почитани Изида, Астарта, 
Деметра, Гея, Хера. Опитът за ана-
логия между езическия култ към бо-
гинята майка и зародилата се почит 
към Божията майка в християнска-
та религия се основава вероятно на 
общи елементи на християнството с 
юдейството. Трябва обаче да се има 
предвид, че християнският календар 
има връзка наистина, с юдейския и 
дори с езическия, но в християнство-
то светиите и Божията майка не се 
обожествяват. 

Най-древното стигнало до нас свиде-
телство, в което Девата се нарича 

Почитта към Пресвета 
Богородица и нейното място  
в православното богослужение
Свещеник Стоян Чиликов

        нова  книга   на издателство ОМОФОР
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Богородица, е с египетски произход, 
но това не дава основание за грубите 
аналогии, които се търсят понякога 
между църковната почит към Божи-
ята майка и езическото преклонение 
пред Изида в Египет; по-скоро може 
да се каже, че „християните в Египет 
са тези, които са припознали най-ви-
сокото достойнство за една жена”, 
както твърди това Jean Galot2, имай-
ки предвид древната почит на еги-
петските християни към Божията 
майка. Почитта към Девата като към 
майка на нашия Господ Иисус Христос 

2 Galot, J. Maria in camino verso l`Assunzione. – In: La 
civilta cattolica, 2002, 3, Roma, p. 213. В Манчес-
тър (The John Rylands Library) се пази фрагмент 
от ръкопис на папирус от трети век, който съ-
държа молитвено обръщение към Девата като 
към Богородица: „под твоето застъпничество 
прибягваме, Богородице”. Срв. Galot, J., op.cit., p. 
213; Cross, L. More Glorious beyond Compare than 
the Seraphim. – In: Orientale Lumen III Conference 
Proceedings 1999. Washington, p. 135.

и като към Богородица е разпростра-
нена не само сред християните в Еги-
пет, но и в целия християнски свят. 
Вероятно в Александрия тя е особе-
но силна, за което свидетелстват 
най-древните стигнали до нас свиде-
телства, че Девата е Богородица – в 
трудовете на Ориген3, св. Александър 
Александрийски4, св. Атанасий Алек-
сандрийски5, но преди всичко това 

3 Църковният историк Сократ свидетелства 
за това, че Ориген е наричал Девата Богоро-
дица. Вероятно това е и първото и най-древ-
ното стигнало до нас писмено свидетелство 
от църковните писатели. Вж. Κοντάκη, Χ. 
Η διδασκαλία των πατέρων περί της Υπεραγίας 
Θεοτόκου καὶ της οφειλομένης πρός αυτήν τιμής. 
Θεσσαλονίκη, 1999, σ. 82.

4 Alexander Alexandrinus. Epistola Alexandrum Con-
stantinopolitanum 12 PG 18, 568 C – D.

5 Athanasius Alexandrinus De incarnatione 8 PG 26, 
996 A – B. Вж. повече за употребата на наиме-
нованието Богородица в: Κοντάκη, Χ., op. cit., σ. 
81 – 84; De Fiores, S., S. Meo. Nuovo diziomario di 
mariologia. Torino, 1988, p. 1056 – 1066; Σταμούλη, Χ. 

Стенопис „Успение на Пресвета Богородица“, Жиченски манастир, Сърбия, XIII в.
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проличава в защитата на вярата в 
Богомайчинството на Девата от 
св. Кирил Александрийски.

В новозаветните текстове нами-
раме свидетелства за почитта към 
пресвета дева Мария, именно защо-
то е майка на Христос6. Тази линия 
на развитие на Богородичната почит 
продължава и през следващите веко-
ве от живота на Църквата. Заедно с 
развитието на християнското бого-
служение се разраства и особената 
почит към Майката на Спасителя, 
така както заедно с оформянето на 
христологичния догмат се формулира 
винаги пазената в Църквата истина 
за Богомайчинството на Девата. 

В църковното богословие почитта 
към Божията майка е свързана с лич-
ността на Богочовека Иисус Хрис-

Θεοτόκος καὶ ορθόδοξο δόγμα. Σπουδὴ στὴ διδασκαλία 
τοῦ αγ. Κυρίλλου Αλεξανδρείας. Θεσσαλονίκη, 1996, σ. 
161 – 166.

6 В известен смисъл може да се говори за почи-
тта на цялата Църква още от новозаветната 
епоха. Апостолите заедно с Божия народ почи-
тат Мария като майка на Христос. Апостоли-
те заедно с девата са на първото чудо в Кана 
Галилейска, те съпровождат Божията майка в 
по-важните моменти от спасителния път на 
нейния Божествен Син, а след Неговото раз-
пъване на кръст любимият Христов ученик я 
приема за „своя майка”. Божият народ, както 
е описано в Новия завет, изразява почитта си 
към Мария и я „облажава”, защото е майка на 
Христос (срв. Лук. 11:27). Тази почит на пъл-
нотата на Църквата (клир и народ заедно) се 
изразява и през следващите векове от живота 
на църковния организъм.

тос, затова Православната църква 
няма самостоятелно учение за Бо-
городица, както мариологията на 
Запад. Евхаристията в църковната 
традиция се извършва като завет 
от Христос7, но тя е и основа, върху 
която се формира почитта към све-
тиите на Църквата. Първите хрис-
тиянски празници са във връзка с 
живота и личността на Христос и 
неговите „свидетели” – мъчениците 
и светиите. В мъченичеството на 
св. Поликарп намираме ясни податки 
за отношението на Древната църква 
към светиите, молитвите към тях 
и извършването на Евхаристията в 
деня на „тяхното раждане в Христос: 
„...като взехме по-ценните от дра-
гоценни камъни и по-скъпи от злато 
негови кости (имат се предвид мо-
щите на св. Поликарп Смирненски), 
поставихме ги където подобаваше. 
Там Господ ще ни даде, доколкото е 
възможно, като се събираме в лику-
ване и радост, да празнуваме рожде-
ния ден на неговото мъченичество, 
както в памет на тези, които са се 
борили преди, така и за упражнение 
и подготовка на бъдещите”8. Почит-
та към пресвета Богородица на хрис-
тияните през първите четири века 

7 Господ Иисус Христос казва на Тайната вечеря: 
„това правете за Мой спомен” (Лука 22:19).

8 Мъченичеството (на Поликарп). – В: 
Светоотеческо наследство. Изборник (прев. 
Риболов, С., С. Терзийски, А. Кашъмов). С., 2001, 
с. 84 – 85. 
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от съществуването на Църквата не 
е така силно изразена, както през 
следващите векове. Но и за нея е ха-
рактерно, че се изразява както в лич-
ната молитва на християните, така 
и в обществената. Св. Григорий Бого-
слов в своето слово 24 свидетелства 
за молитвеното призоваване на св. 
Богородица от ранните християнски 
мъченици св. първомъченица Текла 
(I в.) и св. Юстина (III в.)9. Това озна-
чава, че Ранната църква много преди 
формулирането на Богородичния до-
гмат е съхранявала и изразявала вя-
рата си в Богомайчинството на Де-
вата и нейното молитвено застъп-
ничество10. Литургичната почит на 
Ранната църква към Божията майка 
не се различава в същността си от 
тази към светиите, но заема по-ва-
жно място през вековете, защото тя 
е вследствие на това, че Девата е 
майка на Богочовека Христос. Божи-
ята майка се споменава неколкократ-
но в Златоустовата и Василиевата 
литургия, като молителница пред 
Бога, но целият евхаристиен чин е 
теоцентричен и христоцентричен: 
Богочовекът Христос е Който прина-

9 Athanasius Alexandrinus. Orat. 24, 11 PG 35, 
1180C, 1182A.

10 Гръцкият литургист Καριοφύλλης Μητσάκης 
твърди, че химни, възхвалящи Приснодевата, 
са употребявани в Църквата и преди Третия 
вселенски събор. Вж. Μητσάκη, Κ. Βυζαντινή 
υμνογραφία. Αθήνα, 1986, σ. 64. 

ся и приема жертвата11. В този сми-
съл прот. Александър Шмеман е прав, 
като твърди, че почитането на Божи-
ята майка „не се е родило в богослов-
ски размишления”, т.е., че не е плод на 
„някакво особено откровение”, а про-
излиза „от практиката на литургий-
ното богослужение”12. В литургията 
на св. Иполит Римски, която датира 
от III в., молитвата на анафората 
изповядва вярата на християните в 
изкупителното и спасителното дело 
на Богочовека Христос, като подчер-
тава връзката Му с Неговата майка, 
благодарение на която Словото прие-
ма човешка плът: „Въздаваме ти хва-
ла (Благодарим Ти), Боже, чрез Твоя 
Възлюбен Син Иисус Христос, Когото 
Ти ни изпрати в последните времена 
като Спасител, Изкупител и Ангел на 
Твоя Съвет; Който е неотделим от 
Тебе, чрез Когото Ти всичко сътвори 
и в Когото е Твоето благоволение. Ти 
Го изпрати от небето в утробата на 
Дева и Той бе заченат вътре в нея и 
стана плът, показвайки чрез ражда-
нето от Светия Дух и Дева, че е Твой 
Син”13. Молитвата от анафората на 
св. Иполит, както е характерно при 

11 Вж. Литургия на св. Йоан Златоуст. Молитвата 
на свещеника преди извършването на Великия 
вход: „Οὐδεὶς ἄξιος“ („Никтоже достоин“).

12 Schmemann, A. The Presence of Mary. Mount Her-
mon, CA: Conciliar Press, 1988, p. 16.

13 S. Hippolytus. Tradicio apostolica 4 SC 11 bis, 48 – 
50. Цит. по: De Fiores, S., S. Meo, op. cit., p. 1052.
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анафорите на повечето от древните 
евхаристийни чинове, е насочена към 
Бог Отец; споменаването на Девата 
има не толкова ходатайствено значе-
ние, колкото доктринално14 – изповяд-
ване на истината за нейното Бого-
майчинство и за Богочовечеството 
на Христос. По същия начин се споме-
нава Девата и при древните кръщел-
ни символи, които стават „верую” не 
само за пристъпващите към свето 
кръщение, но и за верните, които пре-
ди принасянето на евхаристийната 
жертва и причастието с даровете 
декларират своята вяра. Литургич-
ните и богослужебните текстове 
изразяват вярата на християнската 
общност през различните етапи от 
нейното съществуване, като точно 
кореспондират със светоотечески-
те текстове от същия (съответния) 
период. Това е така, защото църков-
ните отци и учители пишат съчине-
нията си на базата на автентичния 
литургичен църковен опит, като про-
изнасят своите проповеди във връзка 
с конкретни църковни празници.

Пресвета дева Мария заема важно 
място както в богослужебните тек-
стове на Църквата, така и в църков-
ния календар поради почитта на Бо-
жия народ към нея като към Богоро-
дица и поради нейното силно молит-

14 De Fiores, S., S. Meo, op. cit., p. 770.

вено застъпничество за вярващите 
в Христос. Третият вселенски събор 
в Ефес през 431 г. формулира вярата 
на Църквата в Богомайчинството на 
Девата и почитта към нея като към 
майка на Спасителя на света – Хрис-
тос. Църквата много често формули-
ра своето учение относно истините 
на вярата в  противоборство с въз-
никналите ереси и формулира ясно и 
конкретно учението си за всички дог-
мати. Във възгледите си за Христос 
Несторий имал предшественици в 
лицето на Диодор Тарсийски и Теодор 
Мопсуестийски и стигнал до отри-
чане на Богомайчинството на Божи-
ята майка; заедно с тях се появяват  
и първите противници и на нейното 
девство. 

С възникването на монашеството 
се засилва и почитта към Божията 
майка, която става символ и пример 
за подражание на девство, чистота 
и святост. Св. Атанасий Алексан-
дрийски пише в началото на IV век 
до девственици в Александрия, че те 
трябва да подражават на живота на 
дева Мария, която е „модел и образ 
на живота на небето”15. Чудесата, 
които започват да стават във връз-
ка с прославата на Божията майка в 

15 Athanasius Alexandrinus. Epistula ad virgines CSCO 
(Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium) 151, 
76. Цит. по: TM 1, 239; De Fiores, S., S. Meo, op. 
cit., p. 431.
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Църквата, са по-скоро свидетелство 
за нейната святост и за почитта 
на Божия народ към нея като Майка 
на Богочовека Христос. Това свиде-
телства и св. Григорий Богослов, оп-
исвайки чудото, станало с явяването 
на Божията майка на св. Григорий Не-
окесарийски чудотворец16. Третият 
вселенски събор през 431 г. е свиде-
телство за това как Църквата обо-
сновава своята вяра въз основа на 
литургичния и молитвения си опит. 
Отците на събора не само формули-
рат учението за това, че Девата е 
Богородица, но и обосновават почи-
тта, която и дотогава е съществу-
вала към нея в Църквата. След пети 
век постепенно започва градация на 
богослужебната почит и прослава 
на Божията майка, които се изразя-
ват в съставянето на богослужебни 
текстове за нея, установяване на 
празници във връзка с нейния живот 
и прослава, посвещаване на храмове 
в нейна чест, изписване на икони17. 
Съборът в Ефес дава възможност за 
развитието на почит та към Божия-

16 De vita sancti Gregorii Thaumat. PG 46, 909 D – 912 С.
17 Третият вселенски събор „легитимира” почит-

та към Божията майка. Празниците, които 
Църквата започва да празнува в нейна чест, 
са тържество на вярата в Боговъплъщението 
и Богомайчинството на Девата. Постепенно 
поради липса на данни за живота на пресвета 
Богородица Църквата започва да черпи сведе-
ния от извора на апокрифите. Конкретен при-
мер е празникът на Успение Богородично. Ако 
до Третия вселенски събор църквата в Йеруса-
лим отбелязва празника „паметта на Мария”, 
известен още като „Катизма”, то около век по-
късно той е заменен от Успението на Божията 
майка, чиито основни наративи са апокрифи. 
Вж. De Fiores, S., S. Meo, op. cit., p. 432.

та майка през останалия период от 
съществуването на Църквата. Тя се 
развива така силно, че по определени 
детайли се отличава значително от 
тази към светиите и се доближава 
повече към почитта към нейния Бо-
жествен Син. Това проличава включи-
телно и в църковния календар, където 
намират място Богородичните праз-
ници, които в много отношения се 
доближават до Господските празни-
ци. Църквата отбелязва смъртта на 
светиите като ден на тяхното раж-
дане в Христос, докато при Божията 
майка постепенно се оформя празну-
ване на по-важни събития от живота 
й, смъртта й, както и множество ико-
ни и чудеса във връзка с нейното про-
славяне и почит18. Тази богослужебна 
прослава на майката на нашия Господ 
Иисус Христос е поради факта, че 
нейната личност е органично свърза-
на с личността на нейния Божествен 
Син. Ето защо Богородичните праз-
ници, които се оформят с течение 
на времето в християнския богослу-
жебен календар, имат пряка връзка 
с Господските празници. Това се от-
нася за Благовещение Богородично, 
където основното послание е ра-
достната вест от зачеването и въ-
плъщението на Бог Слово, Рождест-
во Богородично – ражда се майката 
на Спасителя на света, Зачатие на 
св. Ана, Въведение Богородично, как-
то и в известна степен за празника 

18 Вж. повече във: Φουντούλης, Ι. Γένεσις τῶν 
χριστιανικῶν εορτῶν. – In: To Χριστιανικόν 
Εορτολόγιον. Αθήνα, 2007, σ. 53 – 54. 
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Успение Богородично. През пети век 

в Константинопол на следващия ден 

след празника Рождество Христово 

се е отбелязвала паметта на Божи-

ята майка – именно като отражение 

на тази литургическа и догматиче-

ска връзка между Богородичните и 

Господските празници: Боговъплъ-

щението се е празнувало през но-

щта с литургия, а на следващия ден 

се е отбелязвала паметта на Божи-

ята майка, като този празник се е 
възприемал като един – Рождество 

по плът на нашия Господ Иисус Хрис-
тос19. През следващите векове с гра-

19 Вж. Βεργώτη Ἡ Θεομητορική λατρεία. – In: 
Πρακτικά Θεολογικού συνέδριου. Εἰς τιμήν τῆς 
Ὑπεραγίας Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας. 
Θεσσαλονίκη, 1991, σ. 67; Тафт, Р. Статьи, 
т. 1: Литургика. Омск: Голованов, 2010, с. 396. 
[Електронен ресурс, към 12.01.2016 г.] http://www.
portal-slovo.ru/theology/41759.php. Трудовете на 
известния учен и изследовател Робърт Тафт 
са важни и знакови за източната богослужебна 
традиция. Но по определени въпроси те са с ясно 
дефинирани конфесионални оценки и позиции. В 
горепосоченото изследване авторът застъпва 
позицията за непорочно зачатие и възнесение 
на св. Дева Мария, като тенденциозно ги 
приписва на византийската богослужебна 

Фреска „Успение Богородично“, манастир „Сопочани“ , Сърбия, XIII в.
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диращата почит към Божията майка 
започват да се обособяват нейни 
самостоятелни празници, които ня-
мат такава пряка връзка с личност-
та на Въплътилото се Слово, както 
Рождество Христово или Благовеще-
ние на Божията майка, а отразяват 
предимно събития от нейния живот, 
като например: Рождество Богоро-
дично, Въведение Богородично или Ус-
пение Богородично20. На тази основа 
се появяват и следващите по-малки 
Богородични празници като Живопри-
емни източник, Покров Богородичен, 
Полагане дрехата на Божията майка, 
Полагане пояса на Божията майка и др. 

Аналогично е изразяването на почит-
та към Божията майка и в химногра-
фията на Църквата, която след IX в.  
започва да й отделя все повече мяс-
то. Във всяко богослужебно последо-
вание – независимо дали е Господски 
или светийски празник – на Божията 
майка се посвещават химни: т.нар. 
„Богородични”, които се изпълняват 
след стихири или след тропари; също 
така и Богородичният („и нине”), кой-
то се пее след „слава“ на вечерното 
богослужение, е в чест на Божията 
майка, присъстваща с нас тук,  сега 
и във вечността и отдаваща слава 
на Отец, Син и Свети Дух. Появата 

традиция. Това категорично не отговаря на 
истината. Вж. Тафт, Р., цит. съч., с. 402.

20 Това е и причината, поради която тези празници 
нямат пряка връзка с евангелските събития, 
както е при Благовещение на Божията майка, а 
се появяват на основата на апокрифи – дело на 
благочестивата вяра на Божия народ.

на Богородичния акатист във връзка 
с празника на Благовещението ста-
ва начало на акатистите в Църква-
та21. След Седмия вселенски събор се 
засилва почитта към чудотворните 
икони на Богородица, което става 
повод за поява на техни празници и 
за съставянето на богослужебни по-
следования. Почитта към Божията 
майка се разраства дори с опасност 
да се изпадне в мариолатрия, както 
се случило в древността с ереста на 
колидирианите, които почитали Де-
вата за богиня. Същата неправилна 
градация на почитта към Божията 
майка намираме и в някои по-късни 
химни на Сиро-Яковитската, Копт-
ската и Етиопската църква, както 
и в Богородичните анафори на Ети-
опската църква, които датират от 
XIV в.22. Подобна неправилна почит 
не е характерна за православното 

21 Богородичният акатист е основа за създава-
нето и употребата на кондаците в църковна-
та химнография. След написването на кондака, 
който е известен днес като Богордичен ака-
тист, той се употребява предимно на праз-
ника Благовещение, след което влиза в бого-
служението под формата и по начина, които 
са ни известни сега. Вж. повече в: Τωμαδάκης, 
Ν. Β. Ακάθιστος ύμνος, κανών, ακολουθία. – In: 
Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 1. Αθήνα, 
1962; Чиликов, С. Христологичната теотоко-
логия на Богородичния акатист. – В: Црквене 
студије 12. Ниш, 2015, с. 169 – 184.

22 Двете Богородични анафори на авва Ериак и на 
авва Георги от Расич съдържат благодарност 
на вярващите към Пресветата дева и призо-
ваването й в молитвата при освещаването 
на даровете. Вж. Бартосик, Г. Богородица в 
богослужении Востока и Запада. [Електронен 
ресурс, към 12.01.2016 г.] http://agnuz.info/app/
webroot/library/95/52/.
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църковно съзнание. Свидетелство за 
това са древните литургични чино-
ве, като например литургията на св. 
Йоан Златоуст или тази на св. Васи-
лий Велики, в които Църквата не се 
моли на Божията майка, а се моли за 
нея, така както и за всички светии, 
което е съхранено в евхаристийни-
те чинове: „Още Ти принасяме тази 
служба за пресветата, пречиста, 
преблагословена, славна наша вла-
дичица Богородица и винаги дева 
Мария”23.

Православното богослужение чрез 
химнографията на Църквата, иконог-
рафията и светоотеческите пропо-
веди на празниците извисяват Дева-
та като „Царица небесна”, въпреки че 
тя по-скоро е дала плът на „небесния 
Цар”24; молим се пресвета Богородица 
да ни спаси, въпреки че един е Спаси-
телят Христос. Православното бо-
гослужение си служи с подобни идеи и 
средства не за да предаде изопачено 
вярата на Църквата, а защото в оп-
ределени моменти благочестието на 
Божия народ по този начин изразява 
преклонението си пред Майката на 
Богочовека, която е „по-висша от хе-
рувимите и несравнимо по-славна от 
серафимите”, защото „е родила нет-
ленно Бог Слово” и затова я величаем 
като истинска Богородица25.

23 Литургия на св. Йоан Златоуст. Литургия на 
св. Василий Велики.

24 Ср. Догматик гл. 8.
25 Древният химн „Достойно ест” в чест на 

Божията майка е официално провъзгласен за 

[...]

1.3. Гробът на Божията майка

През епохата на възтържествува-

нето на Богородичния догмат и за-

силване на почитта към Божията 

майка след събора в Ефес през 431 г. 

съществуват две предания и тради-

ции относно гроба на Пресвета Бо-

городица. Това са Йерусалимската и 

Ефеската традиция.

В Новия завет няма преки доказа-

телства за мястото на успението 

на Божията майка. На кръста на Гол-

гота Спасителят посочва Девата 

като нова майка на Своя възлюбен 

ученик26. Във връзка с това новоза-

ветно свидетелство е преданието 

за смъртта и гроба на пресвета Бо-

городица в Ефес. При отиването си в 

Ефес св. Йоан Богослов взима и май-

ката на нашия Господ Иисус Христос, 

за която той вече се грижи. Най-

древното свидетелство за тази хи-

потеза е един сирийски манускрипт 

от края на IX в., където се казва, че 

дева Мария е придружавала св. Йоан 

Богослов в пътуването му до Ефес, 

където тя умира и е погребана27. 

първи път на Третия вселенски събор в Ефес 
през 431 г., но той всъщност изразява вярата 
на Божия народ. Всяко едно догматическо 
определение изразява вярата на Божия народ, 
докато химнографските текстове отново 
възпяват съборно вярата на Божия народ, като 
прославят Троичния Бог, Който действа и е 
дивен чрез Своите светии (срв. Пс. 67:36).

26 „Жено, ето син ти...” (Йн. 19:26 – 27).
27 Van Esbroeck, M. Deux listes d’apôtres conserves en 

syriaque’. – In Lavenant, R. Third Simposium Syriacum 
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Косвено доказателство за тази хи-
потеза се съдържа в свидетелство-
то на св. Кирил Александрийски за 
провеждането на Третия вселенски 
събор през 431 г. в Ефес в храм, пос-
ветен на Богородица Мария28. Особе-
но внимание изискват откритията 
на археолозите на „дома на Мария” в 
Ефес, предизвикани от точното опи-
сание на къщата с местоположение-
то й от сестрата от ордена на св. 
Августин – Catherine von Emmerich († 
1824)29. Тези „откровения” и свързани-
те с тях открития, както и другите 
доказателства не са достатъчно 
сериозни за приемането на хипоте-
зата, че Божията майка е живяла и е 
погребана в Ефес.

За нас интерес представлява преди 
всичко Йерусалимската традиция, за-
щото е по-древна и е пряко свързана 
със светоотеческите слова за Ус-
пение Богородично и византийската 
богослужебна традиция на Църквата, 
отразена в химнографията на праз-

1980, Orientalia Christiana Analecta, 221. Roma 1983, 
p. 22 – 23; Shoemaker, S., op. cit., p. 75.

28 „ἡ τούτους ἡμᾶς πάντας συγκαλεσαμένη ἐπὶ τήνδε 
τὴν ἐκκλησίαν τῆς Θεοτόκου Μαρίας” PG 77, 992 B. 
Св. Кирил Александрийски съдейства да се 
свика съборът в Ефес именно поради широ-
ко известната почит на жителите на Ефес 
към пресвета Богородица. Остава открит 
въпросът, дали тогава жителите на Ефес са 
пазели преданието за гроба на Божията майка 
в Ефес?

29 Jugie, op.cit., p. 96; Shoemaker, S., op. cit., p. 76; 
Φίλιας, Γ., op.cit., σ. 123.

ника. В потвърждение на идеята за 
гроба на пресвета Богородица в Гет-
симания са откритията на францис-
канеца археолог Belarmino Bagatti, кой-
то през 1972 г. намира църквата при 
гроба на света Богородица. Belarmino 
Bagatti предполага, че храмът е от 
V в.. Вероятно мястото, където Божи-
ята майка е починала и е  погребана, 
е почитано в древността, но до V в. 
то няма това голямо значение, тъй 
като съществува и опасността от 
обожествяване на Божията майка, за 
което свидетелства св. Епифаний Ки-
пърски. Когато говори за преданието 
за смъртта на Божията майка, същи-
ят църковен отец казва, че не се знае 
дали е починала, или не, като не посоч-
ва място, което християните да са 
почитали. Малко по-късно – вече през 
V в. – е известно съществуването на 
храма при гроба на Божията майка. 
Коптският текст от VI в. „Похвално 
слово на Макарий”, приписвано на Ди-
оскор Александрийски, свидетелства 
за съществуването на храма през V 
век, като описва събитията от връ-
щането на патриарх Ювеналий Йеру-
салимски от събора в Халкидон през 
451 г. и протестиращите против ре-
шенията на събора, които се били съ-
брали при „храма на св. Мария в долина-
та на Йосафат”30. В пътеводителя на 

30 Dioscorus of Alexandria, Panegyric on Macarius 
of Tkōw (Jonson, D. ed) CSCO 415 – 416, Scrip-
tores Coptici 41 – 42. Louvain, 1980, p. 34 – 54. 
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Теодосий от началото на VI век също 
се потвърждава съществуването на 
храма на Господнята майка при доли-
ната на Йосафат31. За разлика от пъ-
теводителя на Теодосий, в Brevarius de 
Hierosolyma32, освен че се посочва, че 
храмът на Божията майка се намира 
в Йерусалим, се свидетелства, че там 
е и нейният гроб33, без да се конкрети-

След събора в Халкидон прохалкидонски 
настроените християни се събират в храма на 
Катизма, за да празнуват паметта на Мария, а 
противниците на Халкидонския орос – в храма 
в Гетсимания. Виж повече в: Shoemaker, S., op. 
cit., p. 100 – 102; Manns, F. Scoperte archeologiche 
e tradizione sulla Dormizione e Assunzione della 
Maria. – In AA. VV. La Assunzione di Maria Madre 
di Dio. Significato storico – salvifico a 50 anni dalla 
definizione dogmatica. Citta del Vaticano: Rami, 
2001, p. 172 – 178.

31 Theodosius. De situ terrae sanctae CCL 175 (ed. Geyer. 
P). Turngou, Brepols, 1965, p. 119.

32 Анонимно съчинение, което вероятно датира от 
500 г. Виж повече в: Mimouni, op. cit., p. 565 – 566.

33 Brevarius de Hierosolyma CCL 175 (ed. Geyer. P). 

зира къде точно. В следващото свиде-
телство от края на VI в. – пътеводи-
теля на Antoninus Placentius, се посоч-
ва къщата, където Божията майка е 
починала и която е християнски храм, 
без тази къща да се отъждествява 
с нейния гроб34. Св. Софроний Йеру-
салимски през VII в. говори за гроба 
на Девата като за конкретно място 
за почит от вярващите християни35. 

Turngou: Brepols, 1965, p. 155.
34 Antoninus Placentius. Itinerarium (ed. Gildemeister, 

J.). Berlin, 1889, p. 13: „Et in ipsa valle est basilica 
sanctae Mariae, quam dicunt domum eius fuisse, 
in qua et de corpore sublatam fuisse. Ipsa vallis 
Gessemeni ibidem vocatur Josafa” – „В същата 
долина има базилика „Света Мария”. Казват, че 
тук е била къщата, където тя се е отделила 
от тялото. Долината на Гетсимания се нарича 
още долина на Йосафат”.

35 S. Sophronius Hierosolymitanus patriarcha. Ana-
creontica PG 83, 3789 A – 3821 B. В Anacreontic 
Hymns йерусалимският патриарх споменава за 
камъка на Сион, където светата Дева умира. 
Вж. Shoemaker, S., op. cit., p. 128.

Стенопис „Успение на Пресвета Богородица“, манастир „Високи Дечани“, Косово, XIV в.
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Тази тенденция е продължена и от 

църковните автори през следващите 

векове. В омилиите на църковните ав-

тори и в богослужебните текстове на 

празника се говори за гроба на Божия-

та майка като място на преклонение.

 

1.4. История на празника Успение 

на Божията майка

Празникът Успение Богородично е един 

от най-древните християнски празни-

ци, посветени на Божията майка. Не-

говата поява се свързва с най-древния 

християнски празник на пресвета Бо-

городица – „в памет на Божията май-

ка”, известен още и като „Катизма”. 

Причините за установяването на съ-

битието, свързано със смъртта на 

Приснодевата като всеобщ празник, 

са литургичният подем на Църквата и 

вярата в молитвеното й застъпниче-

ство и след нейната смърт.

1.4.1. Първият празник в „памет 

на Божията майка” като основа 

на Богородичните празници на 

Църквата 

Богородичните празници, както из-

общо и празниците на светиите се 

появяват в различни моменти от 

християнския богослужебен живот. 

Празниците са първоначално локал-

ни, свързани с местната почит и 

култ към определен светец, или в 

случая към Божията майка, а след 

това става тяхното разпростра-

нение в целия християнски свят. В 

ранната християнска епоха първи-
ят празник на пресвета Богородица 
е известен на Изток като „памет 
на Божията майка”. В основата му 
е почитта към майката на Гос-
под Иисус Христос, изразена преди 
всичко чрез Йерусалимската тради-
ция, която съхранява и преданието 
за смъртта на Девата. Кога е за-
почнало отбелязването в Ранната 
църква на най-древния Богородичен 
празник, известен като „памет на 
Божията майка”, е трудно да се оп-
редели. Със сигурност не е същест-
вувала една обща дата за Църквата 
на Изток и на Запад. Известният 
френски патролог и изследовател 
на Богородичните празници Martin 
Jugie защитава тезата за 26 де-
кември като дата на отбелязване 
на паметта на Божията майка на 
Изток и мисли, че това празнува-
не се оформя след края на IV в.36. В 
своите пътеписи Етерия не споме-
нава нищо за празник в Йерусалим-
ската църква в чест на Божията 
майка към края на IV век. Вероятно 
най-древният празник в Йерусалим-
ската традиция, който е отбеляз-
вал паметта на Божията майка, се 

36 Jugie, M., op. cit., p. 175. 
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свързва с храма „Катизма”, който се 
е намирал недалеч от Йерусалим, по 
пътя за Витлеем. В Протоевангели-
ето на Яков37 се споменава, че Божи-
ята майка, преди да роди Богомладе-
неца, се спряла на половината път 
между Йерусалим и Витлеем, тъй 
като чувствала, че ще ражда38. Този 
изключително важен апокриф, освен 
че съдържа важни сведения относ-
но живота на Божията майка, в из-
вестна степен отразява вярата на 
народа и почитта на християните 
към Девата. Вследствие на засили-
лото се християнско преклонение 
към личността на Приснодевата е 
построен храмът „Катизма”, като 
спомен за събитието от отсядане-
то (в буквалния смисъл) на Божия-

37 Апокрифно евангелие, което датира от втора-
та половина на втори век (вероятно след 160 
г.). Известен е фактът, че е било познато на 
Ориген като „Книга на Яков”. Най-древният 
известен ръкопис е Bodmer V, който датира 
от трети или четвърти век и се съхранява в 
библиотеката на фондация „Бодмер“ в Женева. 
Константин Тишендорф публикува първото на-
учно критическо издание, въз основа на срав-
няване на 13 ръкописа, под наименование „Рож-
дество на Мария, света Богородица и преслав-
на майка на Господ Иисус Христос”. Γέννησις 
Μαρίας της αγίας Θεοτόκου και υπερενδόξου μητρός 
Ιησού Χριστού (Tischendorf, C. Evangelia apocrypha, 
1853). Вж. Ткаченко, А. Иакова протоеванге-
лие. – В: Православная енциклопедия. Том XX, 
Москва: Церковно-научный центр „Православ-
ная енциклопедия”, 2009, с. 567; Петканова, Д. 
Старобългарска литература, т. 1: Апокрифи. 
С., 1981, с. 123 – 133.

38 Tischendorf, C. Evangelia apocrypha. Lipsiae, 1853, 
p. 32.

та майка на това място. Въз осно-
ва на направените археологически 
открития и стигналите до нас ли-
тургически свидетелства Stephen 
Shoemaker подкрепя тезата, че 
древната църква датира от V в. и е 
„първият известен център на орга-
низиран Мариин (Богородичен) култ 
в Светата земя”39. Съгласно древ-
ната християнска практика и тра-
диция на Църквата възникването на 
всеки християнски храм се свързва 
с определен празник. Първите сведе-
ния за празника на храма „Катизма” 
се съдържат в т.нар. „Арменски лек-
ционарий” от Йерусалим, който е 
най-древното историческо свиде-
телство за празника при храма, от-
белязван като „ден на Мария Богоро-
дица”. Арменският лекционарий има 
изцяло литургичен характер40 и по 

39  Shoemaker, S., op. cit., p. 79. Мнението на Giambe-
rardini, че александрийският патриарх Теона още 
преди Никейския събор построил храм в чест на 
Божията майка, не е достатъчно достоверно. 
Вж. Giamberardini, Il culto mariano in Egitto. Jerusa-
lem, 1975, p. 105; Chupungco, A. Handbook for Liturgi-
cal Studies series, volume 5. Liturgical time and space. 
Collegeville, Minnesota, 2000, p. 231. По-скоро може 
да се допусне, че храмът е посветен на Божията 
майка в годините между двата събора: в Никея 
от 325 г. и Ефес през 431 г.

40 Сборникът съдържа текстове от Свещеното 
писание, предназначени за четене през праз-
ниците от богослужебната църковна година. 
Shoemaker възприема мнението на Renoux, 
който мисли, че Арменският лекционарий от-
разява литургическата практика на Йеруса-
лимската църква през 420 – 440 г. Renoux, A. 
Le Codex Armenien Jerusalem 121, dans Patrologie 
Orientale, t. 36. Turnhout: Brepols, 1971, p. 170; 
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всяка вероятност произхожда след 
V век. В него под датата 15 август 
са посочени библейските текстове 
за богослужебна употреба в чест на 
празника „ден на Мария Богородица, 
на третата миля от Витлеем”41. 
Богослужебните текстове, указа-
ни за този празник, са Ис. 7:10 – 15; 
Гал. 3:29 – 4; Лк. 2:1 – 7; прокименът 
на празника е от Пс. 131:8, а алилу-
иарият е от Пс. 109:1 – всички те 
акцентират на Богомайчинството 
на Девата и свидетелстват за сми-
съла на Богородичния празник. Един 
от литургичните текстове, а имен-
но прокименът, е от Пс. 131:8 и има 
важно отношение към разглеждана-
та тук тема. Богослужебната упо-
треба на старозаветните книги е 
по превода на Седемдесетте и кон-
кретният текст казва „Възкресни, 
Господи в твоя покой, Ти и ковчегът 
на твоята светиня!”, което дава по-
вод да се търси отъждествяване на 
разглеждания от нас най-древен Бо-
городичен празник с празника Успе-
ние Богородично. Известни изследо-
ватели като германския патролог 
йезуит Otto Faller, допускат отъжде-
ствяването на най-древния Богоро-
дичен празник при храма „Катизма” 

Shoemaker, S., op. cit., p. 420. Йоанис Фундулис 
също предполага, че паметникът датира от 
началото на V век. Вж. Φουντούλης, Ι. Κοιμήσεως 
τῆς Θεοτόκου, ἑορτή. ΘΗΕ τομ. 7, σ. 705.

41 Van Esbroeck, M. Nouveaux apocryphes de la Dor-
mition en Georgien. – In: AB 1970, p. 364; Renoux, 
A, op. cit., p. 207.

с празника Успение на Божията май-
ка42. Това мнение е силно преувели-
чено и не отговаря на истината. 
Някои химнографски текстове на 
празника Успение Богородично като 
че ли наистина възпяват празника 
на паметта на Девата. Пример за 
подобни аналогии са преди всичко 
ирмосите от каноните на св. Козма 
Маюмски и св. Йоан Дамаскин:

Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ, ἡ ἱερὰ καὶ εὐκλεὴς 
Παρθένε, μνήμη σου, πάντας συνηγάγετο, 
πρὸς εὐφροσύνην τοὺς πιστούς, ἐξαρχούσης 
Μαριάμ, μετὰ χορῶν καὶ τυμπάνων τῷ 
σῷ, ᾄδοντας Μονογενεῖ, ἐνδόξως ὅτι 
δεδόξασται43.

Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους, Θεοτόκε, ἡ ζῶσα 
καὶ ἄφθονος πηγή, θίασον συγκροτήσαντας 
πνευματικόν, στερέωσον· καὶ ἐν τῇ θείᾳ 
μνήμῃ σου, στεφάνων δόξης ἀξίωσον44.

42 Faller, O. De Priorum saeculum silentio circa As-
sumptionem B. Mariae Virginis. Analecta Gregori-
ana 36, Roma, 1946, p. 18 – 20; Φίλιας, Γ., op. cit., 
σ. 127.

43 Ирмос на първа песен от канона на св. Козма 
Маюмски. Christ, W., M. Paranikas. Anthologia 
Graeca. Carminum Christianorum. Lipsiae, 1963, 
p. 180. MR VI 412. „Преукрасена с божествена 
слава, Дево, твоята свещена и славна памет 
събра всички верни с веселие, та предвожда-
ни от Мариам, с песни и тимпани да възпяват 
твоя Единороден Син, защото славно се прос-
лави”. В изданието на минеите, издадени в Рим, 
посоченият текст не е ирмос, а първи тропар 
от канона на преподобния в чест на Успение 
Богородично.

44 Ирмос на трета песен от канона на св. Йоан 
Дамаскин. Christ, W., P. Paranikas, op. cit., p. 229. 
MR VI 413. „Богородице, жив и изобилен изворе, 
твоите певци, събрани в хор в твоята памет, 
духовно утвърди и ги удостой с венците на 
славата”.
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В тези химнографски текстове наис-
тина се споменава за паметта на Де-
вата, но не трябва да се избързва със 
заключения за уеднаквяване на двата 
празника Успение и Паметта на дева 
Мария, въпреки че условно може да 
се възприеме тезата, че празникът 
Успение Богородично е продължение 
на най-древния Богородичен празник. 
Възможно е също авторите на кано-
ните да се изразяват по този начин. 
Но в останалите ирмоси, както и в 
тропарите на каноните се възпява 
Успението на Божията майка, а не 
празникът на нейната памет. 

Арменският лекционарий посочва да-
тата 15 август не за празника Успе-
ние Богородично, а за „паметта на 
Мария Богородица”, празнувана в хра-
ма „Катизма”, който е първият Бо-
городичен празник, но той е общ Бо-
городичен празник и има отношение 
преди всичко с раждането от Девата 
на нейния Божествен младенец.

След Арменския лекционарий няма 
други свидетелства за празника при 
храма „Катизма” в продължение на 
около сто години. От началото на 
VI век датира пътеводителят на по-
клонника Теодосий45. В него той спо-
менава за храма „Катизма”, който 
през VI век вече е известно място за 
поклонение, свързано с личността на 

45 P. Geyer определя произхода на паметника 
между 518 и 538 г. Itineraria et alia Geographica 
(ed. P. Geyer ). CCL 175, Turngou: Brepols, 1965; 
Shoemaker, S., op. cit., p. 83.

Божията Майка и раждането на Спа-
сителя. Това свидетелство е важно 
заради потвърждаването на локали-
зацията на храма. Теодосий казва, че 
има едно място на три мили от града 
Йерусалим, където света Мария, Гос-
поднята Майка, слязла от магарето, 
седнала върху един камък и (така) го 
благословила46. 

Важни исторически свидетелства за 
съществуването на храма „Катизма” 
се съдържат в житието на св. Теодо-
сий Киновиарх († 529), съставено от 
Кирил Скитополски († 557) и Теодор, 
епископ на Петра († 536). Двамата 
житиеписци описват дейността на 
благородната аристократка Икелия, 
която по-късно става дякониса и с 
щедрата си помощ изгражда храма 
„Катизма” по време на управлението 
на Йерусалимския патриарх Ювена-
лий (417 – 457)47. Теодор, епископ на 

46 Theodosius. De situ terrae sanctae CCL 175 
(ed. Geyer. P.). Turngou: Brepols, 1965, p. 124. В 
изданието на P. Geyer от 1898 г. този текст е 
по-различен.

47 Schuard, E. Kyrillos von Skythopolis. Leipzing, 1939 
(TU 49, 2), p. 236; Кирилла монаха об иже во свя-
тых отца нашего Феодосия. – В: Палестинский 
патерик. СПб, 1899, с. 84 – 86. Според Shalev-Hur-
vitz Икелия „финансира” изграждането на храма 
„Катизма” през 450 г., но той е завършен около 
456 г. Shalev-Hurvitz, V. Holy Sites Encircled. The 
Early Byzantine Concentric Churches of Jerusalem. 
New York, 2015, p. 127. Когато се говори за храма 
при древната Катизма, Shoemaker изказва 
хипотезата, че става дума за два храма (стар и 
нов) в непосредствена близост един до друг. Но 
вероятно става дума за един и същ храм, който 
е бил възстановен след близо сто години. Rina 
Avner мисли, че храмът „Катизма”, който бил 
обект на поклонение от християните след сто 
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Петра, пише, че монасите от Па-
лестина имат традицията всяка 
година с особена тържественост 
да почитат празника „в спомен на 
Богородица” (μνήμην Θεοτόκου)48 в хра-
ма „Катизма”, с което потвърждава 
местоположението на първия храм 
на Божията майка от началото на 
V в.к с нейния конкретен празник. Ки-
рил Скитополски свидетелства, че 
след смъртта на Икелия Теодосий е 
избран от братята, които се подви-
зават при храма „Катизма” като те-
хен духовен ръководител и игумен49. 
Това означава, че в средата на V в. 
църквата в Катизма функционира не 
само като храм, но и като духовен 
център и манастир50. През следващи-
те векове, вследствие на различните 
процеси в Църквата, празникът на 
храма „Катизма” е видоизменен. Той е 
преместен на 13 август, както свиде-
телстват по-късните извори. Някои 
изследователи го отъждествяват с 
празника Успение на Божията майка 

години, е възстановен, но вече като действащ 
манастир. Вж. Shoemaker, S., op. cit., p. 84 – 85; 
Shalev-Hurvitz, V., op. cit., p. 126 – 127; Avner, R. The 
Initial Tradition of the Theotokos at the Kathisma: Ear-
liest Celebrations and the Calendar. – In: Brubaker, 
L., M. Cunningham. The Cult of the Mother of God 
in Byzantium. Texts and Images. Aldershot: Ashgate 
Publishing, 2011, p. 14 – 17.

48 Usener, H. Der heilige Theodosius Schriften des 
Theodorus und Kirillos. Leipzig: Teubner, 1890, p. 
58; Φίλιας, Γ., op. cit., σ. 127.

49 Schuard, E. Kyrillos von Skythopolis, p. 236: „καὶ 
ψηφίζονται συμφώνως ἅπαντες Θεοδόσιον τῆς τοῦ 
Καθίσματος εκκλησίας ἡγούμενον”.  

50 Shoemaker, S., op. cit., p. 84.

на 15 август или с празника Рождест-
во Христово и Богоявление, но тези 
твърдения си остават изцяло само 
недоказани хипотези51. В същността 
си празникът при храма „Катизма” е 
най-древният Богородичен празник, 
който става основа за другите Бо-
городични празници само дотолкова, 
доколкото е най-ранният празник в 
чест на Божията майка52.

1.4.2. Установяване на празника

Празникът Успение Богородично се 
свързва преди всичко с Йерусалим-
ската традиция, тъй като именно 
в Гетсимания е гробът на св. Бого-
родица. През IV – V в. празникът съ-
ществува в Йерусалимската църква 
като локален, местночтим празник, 
който отбелязва смъртта на Дева-
та и преминаването й в царството 
небесно. В това се състои и уни-
калният характер и съдържание на 
празника, привличащ многочислени 
поклонници, които съпровождат тър-
жествената богослужебна процесия 
и стават съучастници в събитията 
около смърт та на св. Богородица. 
Успението на Божията майка, както 
и другите важни събития във връзка 
с нейната личност като Благовеще-
ние Богородично, Рождество Бого-

51 Avner, R., op. cit., p. 19.
52 Fr. Manns предполага, че празникът Успение се 

празнува на 15 август в чест на основаването 
на храма „Катизма” на тази дата. Manns, F., op. 
cit., p. 75 – 79.
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родично и Сретение Господне се ут-
върждават официално в Църквата с 
Шестия вселенски събор през 681 г. 
в Халкидон53. Първоначално празни-
кът е локален, като в различните 
църковни общности е отбелязван на 
различни дати.

В грузинската традиция има две ин-
тересни свидетелства от VII и X в. 
относно празника Успение Богоро-
дично, първото от които е изключи-
телно важно за нас, защото ни дава 
сведения не само за практиката в 
Йерусалим, но и за установяването 
на празника в империята.

53 Duchense, E. Origenes de culte chrétien. Paris, 1889, 
p. 261 – 262. Вж. още: Αναστασίου, Ι. Τα Εισόδια της 
Θεοτόκου. Η ιστορία, η εικονογραφία και η υμνογραφία 
της εορτής. Θεσσαλονίκη, 1959, σ. 42.

Кодекс A – 144 от X в. в Тбилиси, из-
вестен като Карджети (по името 
на изключително важната за Грузия 
област54), е най-древният грузински 
омилетичен сборник, текстовете 
на който се използват и за четене 
в богослужебна употреба55. Michel 
van Esbroeck посочва грузинското из-
местване на празника на „Катизма” 
от Успение като отражение на Йеру-
салимската практика. Става дума за 
Четивото на Йеремия, което е апок-

54 Основателите на Бачковския манастир в Бъл-
гария – братята Бакуриани, произхождат имен-
но от тази област в Югозападна Грузия (днес в 
Турция).

55 M. Esbroeсk със своите изследвания обърна 
вниманието на научния свят към този текст 
във връзка с празника на Успение Богородично. 
Вж. Van Esbroeck, M. Nouveaux apocryphes de la 
Dormition en Georgien. – In: AB 1970, p. 363 – 369.

Фреска от църквата, „Света Богородица Перивлепта“, Охрид, С. Македония, XIII в.
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риф, предназначен за четене на 13 ав-
густ. Свидетелството на „Арменски 
лекционар” ни дава основание да ми-
слим, че от VI в. на тази дата (13 ав-
густ) вече е започнало отбелязване-
то на празника на „Катизма”. Сборни-
кът на Карджети е свидетелство не 
само за изместването на датата на 
празника на „Катизма” от тази на Ус-
пение (от 15 на 13 август), но и за пре-
ходното състояние, което вероятно 
е съществувало за предпразненство-
то на Успение Богородично, тъй като 
Четивото на Йеремия от 13 август, 
когато се е празнувал празникът на 
„Катизма”, е съгласувано с празника 
Успение, за което говори и псаломски-
ят стих от апокрифа на Йеремия (Пс. 
131:8), който е използван и в „Арменски 
лекционар”56.

През 1912 г. прот. Корн Кекелидзе из-
дава в Тифлис (сега Тбилиси) древния 
Типикон или Канонар на Йерусалим-
ската църква, запазен в превод на 
грузински език от VII в., който свиде-
телства за литургичната практи-
ка на „майката църква”. Този извор е 
много важен, защото помага да се 
осветят някои неясноти във връзка 
с двата празника – на „Катизма” и 
Успение, и с установяването на праз-
ника Успение Богородично, което е 
от първостепенно значение за раз-

56 Esbroeсk, M., op. cit., p. 364 – 365.

глежданата тема. Съчинението сви-
детелства, че празникът на Катизма 
е преместен от 15 август на 13 ав-
густ. Йерусалимският канонар от VII 
век казва за датата 13 август: „На 
три мили по пътя за Витлеем, в се-
лището Петофор – събрание в църк-
вата на Богородица”57. Няма запазени 
по-късни свидетелства за спомена-
тото в този извор селище Петофор58, 
но това, което е важно, е промяната 
на датата на празника при „Катизма” 
във връзка с празника Успение – той 
започва да се празнува на 15 август 
и по този начин измества първия и 
най-древен Богородичен празник. В 
богослужебните указания за празни-
ка „Катизма” се посочва апостолско-
то четиво от Посланието на св. ап. 
Павел до Галатяни 3:24 – 29, в което 
се говори за всеобщността на спа-
сението. Авторът посочва, че също-
то апостолско четиво се чете и на 
празника Успение: „ще го намериш на 
Успение”59, което говори за връзката 
между двата празника и че постепен-
но Успението измества празника при 
„Катизма”. За петнадесетия ден от 
месец август Йерусалимският кано-
нар казва: „В Гетсимания, в построй-
ката на император (Маврикий) Мар-

57 Кекелидзе, К. Iерусалимскiй канонарь VII века 
(Грузинская версiя) , Тифлисъ, 1912, с. 123.

58 Там, с. 267.
59  Там, с. 123.
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киан памeт за Богородица”60, като се 
посочват и конкретните богослужеб-
ни указания за празника. Прот. Корн 
Кекелидзе поправя грузинския ръкопис, 
като вместо император Маврикий 
поставя Маркиан (450 – 457)61, защо-
то очевидно добре познава Йеруса-
лимската традиция и свидетелства-
та на поклонника Теодосий (530 г.) и 
на Антоний (570 г.), които говорят за 
базиликата, а император Маврикий 
управлява по-късно (582 – 602)62. 

Изместването на празника на „Ка-
тизма” от Успение е станало по всяка 

60  Там, с. 123 – 124.
61 Подобна поправка прот. Корн Кекелидзе нана-

ся и за 22 октомври, където отново вместо 
Маврикий четем Маркиан: „Велико обновление 
в Гетсимания в постройката на император 
Маркиан”. Вж. Кекелидзе, К., цит. съч., с. 139. 
Църквата е изградена от Маркиан, но същест-
вува  вероятност именно при Маврикий да е ус-
тановен празникът на Обновлението на храма, 
така както при него е установен официално и 
празникът на Успението на Божията майка. С 
това би могло да се обясни грешката на пре-
писвача на ръкописа, още повече, че на грузин-
ски език, както посочва и прот. Корн Кекелидзе, 
двете имена – на Маврикий и Маркиан, лесно се 
объркват поради сходното им изписване при 
съкращението им с титлите – трудности, 
които в грузинския език са подобни  и сходни 
на тези при византийския и старобългарския 
език. Вж. Кекелидзе, К., цит. съч., с. 109.

62 Прот. Корн Кекелидзе знае и за традицията, 
че императрица Пулхерия († 453) пренася све-
тото ковчеже с дрехата на Богородица от Йе-
русалим във Влахернската църква. По повод на 
това е и спомената базилика, където се праз-
нува празникът на Божията майка, като вече 
съществуващ храм. Вж. Кекелидзе, К., цит. 
съч., с. 209.

вероятност преди свидетелството 
на Йерусалимския канонар, достиг-
нал до нас в превод на грузински език 
от VII век. Началото на този преход 
трябва да търсим в епохата след по-
строяването на храма в Гетсимания 
от император Маркиан или най-веро-
ятно по време на светителстването 
на патриарх Ювеналий Йерусалим-
ски – ок. 451 г.63 Три години след смър-
тта на император Маркиан († 457), 
т.е. ок. 460 г., започва постепенното 
изместване на празника на „Катизма” 
от този на Успение64, което е по-ско-
ро като следствие на оформилата 
се Богородична почит на базата на 
Халкидонския събор от 451 г. и е във 
връзка с приключилия временно хрис-
тологичен спор относно двете при-
роди на Господ Иисус Христос.

Докато в Йерусалим Успение има не-
пряка връзка с празника на „Катизма”, 
чиято дата и възприема, то за оста-
налия християнски свят неговото въ-
веждане става по-скоро като отра-
жение на Йерусалимското предание 
за смъртта на Богородица.

Празникът Успение се въвежда в 
Църквата на Изток по време на упра-
влението на св. император Юстини-

63 Van Esbroeck, M., op. cit., p. 364; Renoux, A, op. 
cit., p. 207.

64 Φίλιας, Γ., op. cit., σ. 128. Σιώτη, Μ. Ἡ ἐμφάνισις τῆς 
λατρείας  τῆς  Θεοτόκου καὶ ἡ ἐπὶ τῆς ἑορ τῆς τῆς 
Κοιμήσεως ἐκκλησιαστικὴ παράδοσις. Θεσσαλονίκη, 
1950, σ. 11.
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ан Велики (527 – 565), във времевия 
интервал от т.нар. „златен век на 
Византия” (V – VI в.). Това е епоха на 
изключителен литургичен подем за 
Църквата, за който важна роля изи-
грава и императорът химнописец, 
който се опитва да установи хар-
монията между Църква и държава, 
изразена чрез императорско поста-
новление в петата Юстинианова 
новела65. В Константинопол почит-

65 Михаил Скабаланович изказва хипотезата, 
че празникът Успение на Божията майка се 

установява по време на управлението на им-
ператор Маврикий (582 – 602), като благодар-
ност от победата над персите на 15 август, 
така както празникът Сретение Господне се 
установява от император Юстин по повод 
избавлението от страшната чума. Вж. Ска-
балланович. М., цит. съч., с. 86. Тази хипотеза 
поддържа и Лазар Миркович. Вж. Миркович, Л., 
Хеортологиjа или историjски развитак и бого-
служенье празника православне источне церк-
ве. Београд, 1961, с. 54. Всъщност причината 
за установяването на празника не е победата 
над персите, а литургическият подем в импе-
рията през този период, през който се устано-
вяват и други празници, строят се множество 
църкви, развива се православното богослуже-
ние. Проф. Скабаланович в посоченото твър-
дение греши и по отношение установяване на 
празника Сретение Господне, който се въвежда 

Фреска „Успение на Пресвета Богородица“, манастир „Грачаница“, Косово, XIV в.
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та към Божията майка е особено 
силно изразена и е естествено да 
се празнува празникът на нейното 
успение. Известни са шествията 
в Константинопол, установени при 
светителстването на патриарх Ти-
мотей I (511 – 518), които са правени 
всеки петък от храма на Влахерна до 
този в Халкопатрия. Извършването 
им има известна връзка с празни-
ка Успение Богородично, защото те 
не само че наподобяват процесия-
та в Гетсимания и Сион в Светата 
земя, извършвана на 15 август, но и 
са свързвани с пазените свещени 
реликви в църквите във Влахерна и в 
Халкопатрия (в Константинопол) – 
пояса и одеждата на Божията май-
ка66. Важна информация за празника 
Успение се съдържа в сведенията, 
които имаме от хронистите св. Те-
офан Изповедник († 818) и Никифор 
Калист Ксенофонт († 1328)67. Св. Те-
офан Изповедник в своите „Хроники” 
пише относно установяването на 
процесия във връзка с празника на 
Успение: „В тази година68 импера-

не при император Юстин, както твърди руски-
ят изследовател, а при император св. Юстини-
ан Велики. Вж. Nicephorus Callistus Xanthopulus. 
Ecclesiastica Historia, lib. XVII, cap. 28. PG 147, 
292 A – B; Рубан, Ю. Сретение Господне. Опыт 
историко-литургического исследования. СПб, 
1994, с. 28 – 43 и особено с. 32 – 33.

66 Van Esbroeck, M. Aux origines de la Dormition de la 
Vierge. Etudes historiques sur les traditions orien-
tales. Variorum, 1995, p. 181 – 182.

67 Известен е още и като Никифор Калист 
Ксантопул.

68 Св. Теофан Изповедник посочва в своите 
„Хроники” 588 г. The Chronicle of  Theophanes 
Confessor (ed.  Mango, C., R. Scott). Oxford, 1997, 
p. 387.

тор Маврикий установява в спомен 
на света Богородица да се извършва 
лития във Влахерна и да се изричат 
похвални слова към Владичицата, на-
ричайки литията всенароден праз-
ник” (Πανήγυριν)69. Michel van Esbroeck 
прави интересна забележка, че импе-
ратор Маврикий установява лити-
ята в чест на Божията майка на 13 
или 14 август в шестата година от 
своето възкачване на трона. По този 
начин той загатва за връзката меж-
ду празника и годишнината от въз-
качването на трона на императора. 
От друга страна, Никифор Калист († 
1335), който е един от най-прецизни-
те византийски хронисти, когато го-
вори за установяването на празника 
Успение Богородично от император 
Маврикий, го свързва преди всичко не 
с личността на императора или с по-
литико-обществени причини, а с раз-
витието на литургичния живот във 
Византия. Той изброява въвеждането 
и на другите важни празници във Ви-
зантия от различните императори, 
явяващи се инициатори за разпрос-
транението им, като историкът за-
почва от личността и литургичната 
дейност на св. Юстиниан Велики, кой-
то е в центъра на литургичния подем 
през V – VI в.

„След приключването на Събора70, каз-
ва току-що посоченият византийски 

69 Theophanis. Chronographia PG 108, 569; The 
Chronicle of  Theophanes Confessor (ed.  Mango, 
C., R. Scott). Oxford, 1997, p. 387.

70 Има се предвид Петият вселенски събор от 
553 г.
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църковен историк, император Юсти-
ниан съставил тропара „Единородни 
Сине и Слове Божие”, заповядал да го 
пеят в Христовата църква; това се 
запазва и до наше време. Той пръв ус-
тановил и тържественото празнува-
не по цялата империя на Сретение на 
нашия Спасител, както направил Юс-
тин за Рождество Христово и малко 
по-късно Маврикий за Успението на 
Всесветата Богородица в петнаде-
сетия ден на месец август”71. 

От тези свидетелства става ясно, 
че император Маврикий приема и ус-
тановява със силата на император-
ската си власт една обща дата за 
празнуване събитието на Успение-
то от цялата Църква. Той официа-
лизира празник, който съществува и 
преди неговото управление и е от-
белязван от Църквата в различните 
места на нейното разпростране-
ние; императорът обаче му придава 
общо църковно значение, като този 
празник вече получава една и съща 
универсална дата за всички хрис-
тияни в империята72. Причините за 

71 Nicephorus Callistus Xanthopulus. Ecclesiastica Histo-
ria 17, 28 PG 147, 292 A – B: „Μετά δε την σύνοδον, 
ο βασιλέυς το τροπάριον το Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ 
Λόγος τοῦ Θεοῦ συνθεμενοστάττει δὲ καὶ τὴν τοῦ 
Σωτῆρος Ὑπαπαντὴν ἄρτι πρώτως, ἀπανταχοῦ τῆς 
γῆς ἑορτάζεσθαι, ὥσπερ Ἰουστῖνος τὴν τοῦ Χριστοῦ 
γέννησιν, καὶ Μαυρίκιος οὐ πολλῷ ὕστερον, τὴν 
τῆς πανάγνου καὶ Θεομήτορος κοίμησιν κατὰ τὴν 
πεντεκαιδεκάτην τοῦ Αὐγούστου μηνός”.

72 В историята на християнското богослужение 
е обичайна практика празникът да същест-
вува локално на много места преди неговото 
официално установяване на една дата за всич-

установяването на празника едва 
ли са в личността на император 
Маврикий и победата му над перси-
те, а по-скоро в литургичното раз-
витие на Църквата през този пе-
риод. Вероятно това има и своите 
политико-обществени причини, тъй 
като още след Халкидонския събор в 
Йерусалим има антихалкидонска съ-
протива и е необходимо преодолява-
нето на монофизитското движение. 
Неслучайно Никифор Калист говори 
за Петия вселенски събор и въвеж-
дането на химна „Единородни Сине 
и Слове Божие” в общоцърковна упо-
треба. Той има преди всичко хрис-
тологично значение и се отнася до 
едната Личност на Въплътилото се 
Слово, Което приема човешка плът 
от пречистата Дева заради наше-
то спасение. Не само този химн, а 
и останалите три празника, които 
посочва Калист, имат предназначе-
нието да обосноват христологичния 
догмат на Църквата и да прославят 
Въплътилото се Слово и тази, чрез 
която Той прие човешката плът. В 
контекста на христологията и раз-
витието на богослужението трябва 
да търсим основната причина за 
официализирането на празника Ус-
пение Богородично – най-вероятна и 

ки християни. През 379 г. св. Григорий Богослов 
въвежда и възприема от римската практика 
датата 25 декември за празнуване на Рож-
дество Христово в Константинопол – това 
става много преди Юстин да официализира 
празника за цялата империя. Рубан, Ю., цит. 
съч., с. 33.
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основна причина за установяването 

на празника е именно литургичният 

подем и разцвет на Църквата през 

този период. Разбира се, празникът 
не е възприет веднага в целия хрис-
тиянски свят. Това става посте-
пенно и в различно време. Св. Андрей 
Критски († 675) във второто си сло-
во на празника Успение Богородично 
говори за него като за празник, кой-
то вече е получил разпространение 
на Изток и отскоро там, където 
той произнася словото – в Крит и 
църквата на Кипърската архиепис-

копия. Той казва: „Настоящият праз-

ник е тайнство, чиято тема е Успе-

нието на Богородица, което превъз-
могва силата на словата. Тайнство, 
което (някога) не е било извършвано 
от твърде много (християни), сега 

обаче е почитано и поддържано от 
всички”73. 

Някои изследователи като Richard и 
Giraud допускат, че едва през XII в. с 
нов закон на император Мануил I Ком-
нин (1143 – 1180) празникът се ста-
билизира и му се придава универсално 
значение за всички вярващи в целия 
християнски свят74. 

Откъс от предстоящата книга  
„Празникът Успение Богородично  

в православната богослужебна традиция“, 
Омофор, 2019

73 S. Andreas Cretensis. Oratio XIII, In dormitionem PG 
97, 1072 B.

74 Richard e Giraud. Enciclopedia dell’Ecclesiastico, ov-
vero Dizionario della teologia dommatica e morale, 
del diritto canonico, delle principali nozioni bibliche, 
della storia della chiesa...: Opera compilata sulla 
Biblioteca sacra dei pp. Richard e Giraud, sul Dizion-
ario enciclopedico della teologia di Bergier e su altre 
opere di scrittori chiarissimi. Napoli, 1843, p. 117.

Фреска „Успение на Пресвета Богородица“ от Троянския манастир
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Първите икони 
на Божията майка

1. Владимирска Св. Богородица, ХVI век, (тип Умиление)  
Фотография: Temple Gallery London

Леонид Успенски
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Ако иконата на Христос – осно-
ва на цялата християнска ико-

нография – възпроизвежда чертите 
на Бога, станал Човек, то иконата на 
Божията майка изобразява първото 
човешко същество, което осъщест-
вява целта на въплъщението: обо-
жението на човека. Православната 

църква учи, че Св. Богородица е кръв-

но свързана с падналото човечество, 

носещо последствията на първород-

ния грях; Църквата не я отделя от 

потеклото Адамово. В същото време, 

нейното изключително достойнство 

като Божия майка, нейното лично 

съвършенство и висшата степен 

на достигнатата от нея святост, 

обясняват и изключителното й почи-

тане: Св. Богородица е първата от 

цялото човечество, придобила чрез 

пълно преобразяване на човешкото й 

същество онова, към което е призва-

на всяка твар. Тя единствена е пре-

възмогнала границата между времен-

ното и вечното и сега се намира в 

Царството, което Църквата очаква 
с Второто Христово пришествие. Тя, 
„която вмества невместимия“, „ис-
тинна Божия майка“ (сущую богоро-
дицу, Θεοτόκος), според тържестве-
ното провъзгласяване на Третия все-
ленски събор (Ефес, 431 г.). Тя заедно 
с Христос управлява съдбините на 
света. Ето защо нейният образ зае-
ма място наред с образа на Христос 

и го придружава навсякъде. Отличава 
се от иконите на другите светци и 
ангели както по разнообразието на 
иконографски типове, така и по брой 
и по степен на почитане12.

Православното църковно Предание 
приписва първата икона на Св. Бого-
родица на св. апостол и евангелист 
Лука, който веднага след Петде-
сетница нарисувал три икони. Една 
от тях принадлежи към типа Уми-
ление (Ελεούσα), (фиг. 1), „нашата 
грижовна Владичица“. Тя изобразява 
взаимната нежност между майката 
и Младенеца и подчертава естест-
веното човешко чувство, нежността 
на майчината любов. Това е образът 
на Майката, която със смирено съз-
нание за предстоящите страдания 
на сина, в мълчание преживява тях-
ната неизбежност. Другата икона 
е от типа Одигитрия – Пътеводи-
телка (ἡὉδηγήτρια), (фиг. 2). Както 
Божията майка, така и Младенецът, 
са изобразени обърнати с цяло лице 
към зрителя. Този строг и внушите-
лен образ подчертава преди всичко 
Бµжеството на Отрока Христос. 
Колкото до третата икона, навярно е 
изобразявала Божията майка без Мла-
денеца. Данните около нея са твърде 
объркани. Вероятно тази икона е на-
подобявала образа на Св. Богородица 
от Деисис, т.е. обърната молитвено 
към Христос.
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2. Смолeнска Св. Богородица, ХVI век, (тип Одигитрия)  
Фотография: Castle de Wijenburgh, Echteld
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Днес около двадесет икони, припис-
вани на св. апостол Лука, се намират 
само в Руската църква. Освен тях, 
двадесет и една се намират на Атон 
и на Запад, от които осем са в Рим. 
Очевидно не може да се твърди, че 
тези икони са нарисувани от сама-
та ръка на евангелиста, тъй като 
нищо от нарисуваното от него не е 
достигнало до нас13. Но т.нар. „ико-
ни на св. Лука“ имат своето място в 
утвърдената от неговите прототи-
пове традиция. Те са били нарисувани 
точно според копията на оригина-
лите на св. Лука. Тук апостолската 
традиция трябва да се разбира както 
„апостолската литургия“ или „апос-
толските правила“. Те принадлежат 
на апостолите не защото са написа-
ни от самите тях, а защото носят 
апостолския характер и са облечени 
с апостолския авторитет. Същото 
важи и за иконите на Божията майка, 
изписани от евангелист Лука.

Преданието, което приписва първите 
икони на Св. Богородица на св. апос-
тол Лука, е стигнало до нас и посред-
ством богослужебните текстове, 
посветени на Богородичните празни-
ци, на Владимирската икона например, 
от типа Умиление (21 май, 23 юни и 26 
август). На вечернята се пее следна-
та литийна стихира на VI глас:

Иконата ти за пръв път изобразена от 

благовестителя на евангелските тайни 

и донесена пред теб, Царице, прочее ти 

да потвърдиш истинността и да й при-

дадеш спасителна сила, особено за тези, 

които те почитат, ти се възрадва. ти, 

която ни благославяш и ни даряваш с ве-

ликата си милост, ти стана уста и глас 

на иконата. И зачевайки Бога, ти възпя 

с песента: от днес всички народи ще 

ме облажават; а като гледаше иконата, 

каза със силно слово: моята благодат 

и сила са с този образ. Ние наистина 

вярваме, че ти си го казала, Владичице 

наша, че пребъдваш с нас посредством 

иконата си...

По време на утреня първа песен от 
канона за възхвала на Св. Богороди-
ца, глас IV е следната: „Рисувайки 
пречестния ти образ, божественият 
Лука, авторът на Христовото еван-
гелие, вдъхновен от божествения 
глас, изобрази Създателя на всичко 
стоящ в твоите ръце“. И ако вторият 
цитиран текст просто съобщава, че 
първата икона на Богородица е била 
изобразена от Св. Лука, то първият 
текст и допълва, че Богородица сама 
одобрила изобразеното и го удосто-
ила със силата и благословията си. 
Днес Църквата използва този текст 
в службата на различните икони на св. 
Богородица, като всички те се отна-
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сят към прототипа, изографисан от 
св. апостол Лука. По този начин Църк-
вата подчертава приемствеността 
на силата и благословията на Св. Бо-
городица, предаваща се на всичките 
й икони, възпроизвеждащи (с типично 
нейните символи) истинските черти 
на образа на Божията майка, запеча-
тан от св. апостол Лука.

Най-старите исторически свидетел-
ства за иконите, рисувани от Лука, да-
тират от VI век. Приписват се на Те-
одор Четец, византийски историк от 
първата половина на VI в. (ок. 530 г.) 
и бивш четец в църквата „Св. София“ 
в Константинопол. Теодор споменава 
за икона на Св. Богородица – Оди-
гитрия, изпратена в Константинопол 
през 450 г., чието авторство е при-
писвано на ап. Лука. Била е изпратена 
от Йерусалим от императрица Евдо-
кия, съпруга на император Теодосий II, 
до сестра й св. Пулхерия1. Св. Андрей 
Критски и св. Герман патриарх Кон-
стантинополски (715-730) също гово-

1 Вж. Н. П. Кондаков, Иконография Богоматери т. 
2, Петроград, 1915, с. 154. Добре познатото съ-
чинение в защита на иконите, адресирано към 
император Константин Копроним и често при-
писвано на св. Йоан Дамаскин, говори и за из-
ображение на Св. Богородица, рисувана от св. 
Лука. Според съвременната наука това съчине-
ние от анонимен автор е съставено по речи-
те на св. Йоан Дамаскин, както и на св. Георги 
Кипърски и св. Йоан Йерусалимски (вж. Остро-
горский Г., Семинариум Кондаковианум. Прага, 
1927, с. 46, и Histoire de l’Etat byzantin. Paris, 1956, 
р. 179, от същия автор).

рят за Богородична икона, рисувана 
от св. апостол Лука, но намираща се 
в Рим. Св. Герман добавя, че иконата 
е била изрисувана приживе на Божия-
та майка и изпратена в Рим на Тео-
фил, същия този „достопочтени“ Тео-
фил, който се споменава в пролога на 
Евангелието от св. Лука и в деяния на 
светите апостоли. Друго предание 
съобщава за икона на Св. Богородица, 
която след като е била нарисувана от 
апостола, била благословена от май-
ката Божия и изпратена на гореспо-
менатия Теофил, но в Антиохия.

При всяко положение, от IV век ната-
тък, когато християнството става 
държавна религия и вече не същест-
вува опасност от поругаване на све-
тините, иконата на Теофил, която до-
тогава е стояла скрита в Рим, започ-
ва да става достояние на постоянно 
растящ брой християни. Самата ико-
на или репродукцията й е преместена 
от частния дом, в който се е намира-
ла, в църква. А през 590 г. св. Григорий 
Велики (590-604) пренася с тържест-
вена процесия и песнопения почита-
ната икона на Божията майка, „която 
се счита да е направена от св. Лука“ 
(quam dicunt a sancto lucas factam), в 
базиликата на св. Петър.

Освен от св. апостол Лука има и дру-
ги изображения на Божията майка, за 
които говори Преданието, например 
икона на Св. Богородица, изрисувана 
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по чудесен, неръкотворен начин. Тя 
се нарича „Св. Богородица Лидийска“ 
и се празнува на 12 март.2 Чудесни-
ят характер на произхода несъмнено 
е бил причина хората да видят и в 
нея аналогия на Неръкотворния об-
раз на Христа, ἀχειροποίητος, което е 
станало причина историята на по-
явяването й да бъде включена в бо-
гослужението на празника на „Казан-
ската Св. Богородица“ (празнувана 

2 Вж. Н. П. Кондаков, цит. съч., с. 176-9. Най-ста-
рото писмено свидетелство на тази тема 
намираме в VIII и IХ век: представлява откъс, 
приписван на св. Андрей Критски, написан 
около 726 г., като част от съборно послание 
на тримата Източни патриарси до император 
Теофил, иконоборец, през 839 г. в произведение 
на Георгий Монах, написано през 886-887 г. Не 
се знае нищо определено за съдбата на това 
изображение, освен че през IХ век все още е 
съществувало. (V. Dobschьtz, Christusbilder. 

Leipzig, 1899-1909, с. 79-80).

съответно на 8 юли и 22 октомври). 
В VIII в. св. Герман, бъдещият патри-
арх Константинополски, минавайки 
през Лида, поръчва копие на иконата, 
която бил изпратил в рим по време-
то на иконоборските спорове. След 
победата над иконоборството тя е 
върната в Константинопол. Отто-
гава това изображение на Св. Бо-
городица, наричано „Св. Богородица 
Лидийска“, започва да се назовава 
„Св. Богородица Римска“ (празнува се 
на 26 юни).

Превод от английски:  
ВЛАДИМИР ГЕНОВ

Откъс от книгата „Богословие на ико-

ната“, изд. Омофор, С., 2006
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Ралица Кръстева

ЦЪРКВАТА 
НА ЛАЗАР,  
ПРИЯТЕЛЯ 
НА ХРИСТОС
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По време на своето пътуване по 
Източното Средиземноморие 

през 1700 – 1723 г. Егидиус Егмонд ван 
дер Ниенбург, холандски благородник 
и дипломат, отбелязва: „В Ларнака, 
недалече от брега, се намира една 
от най-важните гръцки църкви на ос-
тров Кипър. Силна, солидна каменна 
постройка, без никакви декоративни 
елементи. Тук е гробът на Лазар, кой-
то беше върнат към живот от Хрис-
тос“.

Руският монах Василий Барски запис-
ва през 1727 г.: „Наистина беше каза-
но, че църквата е построена заради 
свети Лазар, единственият, който 
бе възкресен от нашия Господ Иисус 
Христос на четвъртия ден от него-
вата смърт във Витания. Най-добро-
то свидетелство за това е фактът, 
че в църквата, дълбоко под земята, в 
нещо като пещера, има саркофаг. В 
него са останките на свети Лазар, 
който умря за втори път, докато 
беше епископ на Кития.“

Английският консул в Сирия Алексан-
дър Дръмонд, който посещава Кипър 
през 1745 г., пише с възхищение за 
църквата на Лазар: „Никога не съм 
виждал нещо подобно!“.

След Петдесетница юдейските вода-
чи започват масови гонения в Палес-
тина и Лазар, братът на Марта и Ма-
рия, е един от първите, които трябва 
да търсят спасение – самото му при-

съствие, на възкресения от смъртта, 
засвидетелствало вярата в Христос. 
За да избяга от преследвачите си, 
той напуска Витания и намира прибе-
жище в Кипър като се установава в 
Китион (днес Ларнака), древен град с 
важна история. Там, около 46 г. сре-
ща апостолите Варнава и Павел, по 
време на тяхната апостолска мисия 
в Кипър, които го ръкополагат за пър-
ви епископ на Китион. Според мест-
но предание „апостолите дойдоха и 
го провъзгласиха за архиепископ на 
Христа и го напътстваха. Тридесет 
години живя той след своето възкре-
сение. Не се усмихна до края на живо-
та си.“ Според друго предание Лазар 
се усмихва само веднъж след възкре-
сението си – „когато видял някой да 
краде глинен съд“ – тогава „се усмих-
нал и рекъл: пръстта краде от себе 
си.“ Лазар води своето паство „добре 
и с любовта на Бога“ около седемна-
десет години (46 – 63 сл. Хр.) – „той 
се грижи за паството по свят начин, 
бидейки чудесен към хората на Кити-
он, велик жертвоприносител, бдите-
лен наш посредник, гордостта на цял 
Кипър.“

Легенда свързва Лазар и със соленото 
езеро на Ларнака. През този период 
солта е много важен продукт в стра-
ната, тъй като се използва за консер-
вирането на различни храни – склади-
рането и пренасянето на хранител-
ни продукти при  военни операции и 
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морски плавания било невъзможно без 
достатъчни количества сол. Написа-
но е, че „Лазар чрез молитва пресушил 
езерото и го превърнал в солено“. 
Алесандро Ринучини пише през 1474 
г., че соленото езеро е резултат от 
благословията на Лазар към жители-
те в този район: „Обикновените хора 
вярват, че соленото езеро е създа-
дено по чудо от Бога чрез молитва-
та на свети Лазар със сълзи на очи: 
„Веднъж, когато се разхождал край 
езерото, а денят бил много горещ, 
той срещнал жена, която продавала 
грозде и я помолил да му даде няколко 
чепки. Тя сторила каквото поискал от 
нея, но той решил, че гроздето е пре-
калено малко и й поискал още. Трябва 
да се знае, че по това време в Кипър 
нямало никаква сол, затова трябвало 
да се внася отвън с кораби и то на 
много висока цена. Заради това же-

ната отвърнала на Лазар, че не може 
да му даде повече, защото гроздето е 
толкова скъпо, колкото и солта. Кога-

то Лазар чул тези думи, той силно се 

помолил на Бог да даде на това място 

толкова сол, колкото да бъде доста-

тъчно за целия остров“.

Лазар е погребан в околностите на 

Кития, а на мраморната му гробница 

изписват: „Четиридневният Лазар, 

приятел на Христос“. По-късно в него-

ва памет върху гробницата построя-

ват църква, трикорабна базилика. Тя 

е разрушена по време на арабските 

нашествия в Кипър през 649 – 965 г., 

затова на нейно място изграждат па-

раклис.

Около 890 г. император Лъв VI Мъд-
рия пренася част от мощите на св. 
Лазар от Кипър в Константинопол 
и в знак на благодарност към ки-
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пърци заповядва построяването на 
нова, каменна, трикуполна и изклю-
чително красива църква. В наши дни 
трите купола на църквата не съ-
ществуват в първоначалния си вид. 
Според преданието турски големец, 
бъдещият губернатор на острова, 
пристигайки, още от морето вижда 
трите купола на църквата и реша-
ва, че такъв храм не може да не е 
превърнат в джамия, затова ведна-
га след като слиза на брега, той се 
отправя към храма, за да се помоли. 
Озовавайки се пред християнска 
църква, е обзет от такъв гняв, че 
заповядва куполите да бъдат разру-
шени. Професор Лудвиг Рос, философ 
и археолог, потвърждава, че трите 
купола e трябвало да бъдат премах-
нати защото според турските вла-

сти „не е уместно гръцка църква да 
има такава украса“. Така куполите 

са намалени наполовина, а отвори-

те им са покрити с дърво.

Куполите на църквата символизират 

небето, откъдето Христос, Владика-

та на света, слиза и се въплъщава на 

земята. Подът символизира земята, 

където вярващите се събират, за да 

участват в литургичния живот на 

Църквата Божия. Тук хората са обе-

динени в едно семейство: Бог е Ба-

щата, Богородица е Майката, Иисус 

Христос е Първородният Брат, а чо-

веците са братя помежду си. Заради 

това вярващи приемат и споделят 
тялото и кръвта Христови, и целият 
им живот е повлиян от участието 
им в светото Причастие. Получавай-
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ки светото Причастие в неделя, те 
трябва да се покорят на Божията 
воля и да живеят в любов. И трябва да 
устоят на злото, готови следваща-
та неделя отново да се причастят. С 
други думи, вярващите са призовани 
да се превърнат в светци. Ето защо 
има икони в цялата църква, зовящи 
вярващите да живеят свят живот. В 
нефа на църквата „Свети Лазар“ сред 
множеството икони към паството 
гледат и иконите на Божията майка 
и свети Николай, както и на свети 
Георги, изографисана през 1717 г. от 
Яковос Москос от Крит. 

Според легендата кипърската икона 
на Божията майка е намерена през 
392 г. на мястото, където е погре-
бан свети Лазар. На нея е изписана 
Пресветата Богородица, седяща на 
трон с младенеца Иисус, а от двете 

им страни има двама ангели с клонки 
в ръцете си. 

Няколко крачки по-нататък от запад-
ния вход на църквата има извиващи се 
нагоре стълби, които водят до място-
то, отделено за молитва на жените. 

На втората северна колона на църк-
вата има дървен амвон, откъдето 
свещеникът чете Евангелието по 
време на Божествената литургия. 
Амвонът, направен през 1734 г., има 
формата на обърнат конус, поддър-
жан от пет богато украсени парапе-
та (thorakia).

Храмът в чест на праведния Лазар, 
построен от масивни каменни блоко-
ве, е преустрояван няколко пъти, но в 
основата си запазва трикорабната 
базилика от IX век. Голяма отворена 
галерия, със стена, облицована с над-
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гробни плочи с надписи на различни 
езици, е добавена към южната й част 
през XVIII век, а по югоизточната 
стена е построена висока, четирис-
тепенна камбанария. 

На северния стълб в центъра на хра-
ма е окачена иконата на Божията 
майка „Одигитрия“, изографисана 
през XVIII век в Русия. 

В украсата на храма се откроява 
многостепенен резбован дървен 
иконостас, поставен през XVIII век, 
дело на майстор Хаджи Талиодорос 
Савас, състоящ се от 120 икони, 
който отделя нефа от олтара на 
църквата и е изключителен образец 
на древното майсторство на дър-
ворезбата. Най-ценна е иконата, 
датираща от 1734 г., на която е из-
образен свети Лазар като епископ 
на Китион. 

По време на разкопки през 1972 г. е 
открит саркофаг в източната част 
на олтара, където са намерени част 
от мощите на свети Лазар. И тъй 
като е „немислимо да се приеме, че 
народът на Китион е дал (на импе-
ратор Лъв VI Мъдрия) цялото тяло на 
Лазар без да запази никаква част за 
своя град, по тази причина, фактът, 
че ние сега намираме в гроба само 
част от тялото, представлява ясен 
знак за неговата автентичност.“ На 
източната страна на саркофага на 
свети Лазар е изписано: ΦΙΛΙΟΥ (При-
ятелство).     

На юг и на запад църквата на Лазар 
е заобиколена от двуетажни сгради. 
Част от западната сграда е заета 
от малък църковно-археологически 
музей, който разказва за историята 
на храма. В неговата експозиция са 
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представени стари икони на правед-

ния Лазар и други светии, църковни 

одежди, великолепни предмети на ви-

зантийското религиозно изкуство, 

включително древни образци от дър-

ворезба, икони и църковни прибори. 

Тук се съхранява много стара икона, 

за която се вярва, че е чудодейна, поч-

ти цялата силно повредена от пожар, 

но образът на свети Лазар на нея 

като по чудо останал невредим. Той 

благославя императора с дясната 

си ръка, а в лявата държи затворено 

Евангелие. 

Самият свети Лазар се е почитан 

като покровител на Ларнака, а въз-

кресението му намира израз в жи-
вота на хората чрез много обичаи. 
Честването на неговия ден се от-
белязва с небивал блясък и пищност. 
Немската писателка Магда Онефалх-
Рихтер в началото на XX век пише: 
„Празненството, водено от епископа 
на Китион, започва с Божествена Ли-
тургия. Свещеникът шепне псалми, 
повтаряни от цялoто паство, дока-
то епископът седи на своя позлатен 
трон, заобиколе

н от архимандритите и двама дякони, 
всеки от които държи по три големи 
свещи. В края на литургията всички 
отиват при иконата на свети Лазар 
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в централната част на иконостаса, 
за да я целунат. След това еписко-
път, свещениците и богомолците 
се отправят към голямата приемна 
зала в манастира „Свети Лазар“. През 
това време членовете на църковна-
та общност и дяконите са преобле-
кли най-хубавото и най-умно момче в 
района – „детето на Лазар“, с дреха, 
направена от жълти „Лазарови цве-
тя“ (хризантеми), изплетена от най-
почитаните жени в града специално 
за празника. Припявайки тъжни пес-
ни, те полагат детето върху легло, 
покрито с цветя и листа. Епископът 
чете Евангелието (Йоан, глава 11) и 
когато стига до стих 43, той изди-
га гласа си така ,както Христос го 
е направил: „Като каза това, извика 
с висок глас: Лазаре, излез вън!“. През 
това време трима протойереи пола-

гат кръст върху главата на момчето 
и го пръскат със светена вода. Едва 

тогава Лазар – „мъртвото“ момче се 

събужда и се изправя, а жените го 

пръскат с розова вода и хвърлят ро-

зови листа. Член на църковната общ-

ност предлага на момчето глътка 

вино и залък от Лазаровия хляб...

Представянето на Лазаровото въз-

кресение се изпълнява из целия ос-

тров. След края на Божествената 

литургия на Лазарова събота групи 

от деца посещават домовете, пеей-

ки „Песента на Лазар“. Познати са 

много версии на песента, но основно-

то, което ги обединява, е радостта 

от неговото възкресение. Целта на 

песента, освен всичко останало, е 

„хората да разберат какво е любов та 
и как душата се избавя от Хадес.“ В 
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една от версиите се отправя съвет към вярва-
щите да се отнасят към всичко с любов, защото 
казано е – любовта събира в себе си всички до-
бродетели:

„Затова да се възрадваме на Христовото Царство, 

мои християнски братя многоуважавани,

свято и тихо, съвършено и вечно,

да бъдем възлюбени и да възлюбим,

но преди всичко да не говорим прекалено,

да любим враговете наши

и зло да не правим на съседите,

за това Бог ще ни даде всичко що желаем.“.

По материали от книгата „St. Lazarus and his church 

in Larnaka” Stavros S. Fotiou
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Душа за Антим
Съставена почти изцяло от документален материал, книгата на 
Белоградчишкия епископ Поликарп „Мавзолеят на Екзарх Антим 
Първи“ е написана от сърце и душа. Душа за дядо Антим. Авторът 
на няколко места в книгата с мекота и обич нарича Екзарха дядо 
Антим. „Дядо“ не само като благо обръщение към владика, а и като 
негов най-близък и рµден. А ги дели време от почти две столетия. 
Така да се сродиш с образите, за които правиш книга, така да се 
„вчувстваш“ в съдбините, в душевността  и делата им – това е 
лична духовническа и авторова дарба, навярно молитвено изпросен 
и снизходил от Бога дар. 

Главният „персонаж“ на книгата е един градеж. Един храм на 
паметта, одухотворен от една достойна идея: в знак на почит 
да се изгради мавзолей с гроб и паметник на многозаслужилия за 
Българската православна църква, и за българския кураж, пръв неин 
Екзарх и пръв Видински митрополит Антим.

Произлязъл от духовното коляно на народните дейци през най-бур-
ните десетилетия на Възраждането, Антим е имал за първо благо, за 
което се е борил, и първа цел, която е постигнал: възстановяването 
на отнетите църковни правдини на българите. На църковните 
(1870–72), преди политическите (1878)!

Образован, просветен, морално извисен, устойчив и авторитетен 
църковник и възрожденец, поставил началото и оглавил независимата 
Българска църква, Екзарх Антим е бил убеден, че православна 
вяра, църква, държавно устройство са равноценни. И е отстоял 
докрай тази си убеденост. С кротост и благост, с опитност и 
непоколебимост Антим е успял да обедини в единодушие почитта 
на народа нееднократно: и когато е избран за първи български 
Екзарх, и при избора му за председател на Учредителното народно 
събрание във Велико Търново и на Първото Велико народно събрание. 
Защитавал е раните на народната душа в последните години на 
робството – дори до себеотрицание, до осъждането и заточаването 

Венета Дякова
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му, което понася вече на почтена възраст с думите, че „трупът на 
пастира трябва да падне там, където падат жертвите на народ и 
войска…“.

Екзарх Антим Първи е служил с душевен възторг, родолюбие и 
всеотдайност на църквата, на народа ни и на отечеството. Неговият 
духовнически и нравствен ръст – това е историята, философията и 
високата идея на българството през деветнадесетото столетие…

Животът и делата на Екзарх Антим са се оказали жилав урок за 
духовните му наследници.

Деятелят – идеолог и главен двигател на изграждането на 
мавзолея на Екзарх Антим Първи, е ярката личност на Видинския 
митрополит Нео фит (от 1914 г.), синовно предан на духа на 
видния си предшественик; сам той е неуморен, минал през немалко 
трудности, но без да отстъпи от замисъла и дълга си да осъществи 
едно паметно дело, в което вярва.

Всъщност чрез въздигането паметта на Екзарх Антим, 
материализирана в един достоен мемориал във Видин, чрез 
самата съпричастност към градежа на този храм, се въздига, 
пораства и самочувствието на народната душа. На обявения от 
Видинския митрополит Неофит призив за събиране на средства, 
на доброволни дарения, на волни пожертвования за построяването 
на мавзолея на Екзарх Антим, се отзовават стотици дарители, 
начело със Св. Синод, много храмове, църковни настоятелства, 
братства, свещеници, ученици, учреждения, организации, банки, 
търговци, приятели от чужбина, отделни хора от села и градове 
със скромната си драговолна лепта – от десетките хиляди лева на 
богати търговци до трогателните „50 лева от село Бела Рада“, и 
други, и много други… 

Видял мавзолея вече изписан, украсен, завършен в достолепието 
и целостта си, заедно с новопостроения „Дом за християнска 
просвета и добротворство“, на тържествата при откриването и 
освещаването на целия комплекс (16 септември 1934 г.) митрополит 
Неофит с нескрита радост казва, че е изпълнил „само една хилядна 
частица“ тук, в този град, и колко ли голямо щастие би било „да видим 
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тъй въплътени  добрите думи в дела по всички селища на епархията 
ни… Но това ще бъде нов идеал, нова мечта за нас и за нашите 

следовници“… И с подобаваща скромност завършва словото си с 

думите:

„Бог си послужи с нашите ръце, за да извърши това добро дело. 

Извърши го Господ Бог, благодетелят на разумните същества. Да 

бъде благославяно и прославяно името Му в този дом от нине и до 

века.“

Чрез документалната точност и осмислянето на събраните 

архивни материали (текст, фотографии, факсимилета) авторът 

на книгата „Мавзолеят на Екзарх Антим Първи“ Белоградчишкият 

епископ Поликарп пресъздава поривите и труда на възвишени 

личности на духовници, радетели, творци, работници на храмовото 

строителство, на отлични патриоти, обединени от почитта към 

Екзарха и от идеята за построяването на паметника. Книгата 

свидетелства за верния усет на автора за ценността на всеки 

документ, на множеството документи, чиято съвкупност ни дава 

представа за прецизност, за отношение към общественото и 

народното благо, за вкуса и естетиката на духовниците и творците 

от 20-те и 30-те години на миналия век, както и на техните 

съвременни приемници. Благодарение на богатия илюстративен 

материал на книгата имаме усещането, че авторът открехва 

прозорец, през който можем да погледнем и доловим атмосферата 

и реалиите на времето, та зад фактологията да прозрем душата и 

духа на делата. 

Днес и всякога е важно да се увековечава паметта, да се събира, 

запазва и препредава… Вярвам, че такива (като мавзолея) 

материализирани жестове на съхраняване на памет, на душата и 

духа на святата отминалост, какъвто жест е и настоящата книга, 

с времето ще се превръщат в живоносен извор на кураж и надежда.

Предшествениците, градителите, „строителите на съвременна 

България“, духовно високите личности ни оставиха и завещаха 

наследство. Но дали ние, днешните българи, наследниците, сме 

способни да го осмислим, да се „вживеем“ в техните идеали, 
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копнежи, тъги, страдания; някак да одушевим каменния темел, 
под който си почиват костите на блаженопочиналия Антим? 
Защото освен на високите идеали, ние сме наследници и 
на апостасията на 45-те години, на безбожното време на 
отстъпление от вярата и на всички покушения на комунизма 
върху православието. Разбира се, и на разрухата, сполетяла 
и мавзолея на Екзарх Антим Първи във Видин. От 1945 г. 
той е затворен за посещение и поклонение, само гълъбите 
станали негови обитатели и повредили цялата вътрешност, 
злосторници разграбили каквото могли. А видинчани дори 
забравили каква е тази „мрачна, призрачна“ сграда!...

И така, до 1 декември 1988 г., когато мавзолеят е реставриран 
и обновен и с подобаваща почит е отбелязана 100-годишнината 
от кончината и паметта на великия българин и духовник Антим 
Първи.   

Ние пък, ако сме невярващи, или малодушни, или просто неспособни 
на щедрия по размах и дейност жест на Видинския митрополит 
Неофит от 20-те и 30-те години на още млада България, 
но поне познавахме, и нали още помним, мирния ктиторски 
жест на дядо Добре от село Байлово, мир на душата му… Но 
то сега и паричният жест какво ли струва, – защото парите 
днес лесно се печатат, че дори и се „копаят“… И ако и с пари 
не можем, то – подобно жеста на епископ Поликарп, автора на 
тази паметна книга, – поне душа и памет да имаме за старите 
духовни ктитори, изрисувани по стенописи и иконостаси, как 
държат върху дланта си, и с ръка близо до сърцето, образа на 
съграденото тук на земята, и с надеждата да имат духовен дом 
в небесното богожителство.

24 юни 2019 г., Рождение на св. Йоан Кръстител




