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Останѣте дѣтии и не браните имъ. прити къ мьнѣ.  
таковꙑхъ бо ес͑тъ цсрствие небское (Мт 19:14)1. 

Идеята 11. том на „Latopisy Akademii Supraskiej“ да бъде посветен на све-
тостта на децата в православната духовна култура, е плодотворна, защото 
предполага целенасочен тематичен прочит на различни по жанр текстове, 
в които е показана детската святост. Когато започвах да ексцерпирам матери-
ала по заявена от мен тема Децата в Книгата Григорий Цамблак – божествен 
промисъл и святост, нямах реална представа колко широко място ѝ е отре-
дено в проповедите на митрополит Григорий Цамблак. За избора ми има още 
едно немаловажно основание. През зимата на 2019–2020 се навършиха 600 
години от кончината на митрополит2 Григорий Цамблак: лѣ. ҂ѕ҃. цкз́. (6927): 
Тоꙗ͗ же зимы ѹмре григореи͗ митрополи́тъ цамъбла́къ на кїевѣ. ро́домъ бол-
гаринъ кни́женъ ѕѣлѡ̀ и͗зѹченъ ѹ͗бо бѣ̏ кни́жнои͗ мѹ́дрости всѧ́цѣи͗ и͗з дѣⷮст-

1 В. И. Ягичъ, Quattuor evangeliorum versionis palaeoslovenicae: Codex Marianus glagoliticus 
– Памятникъ глаголической письменности: Марiинскoe четвероевангелiе, Berolini – Санктпе-
тербургъ 1883, с. 67.

2 В насловите на проповедите приложенията към името на Григорий Цамблак относ-
но митрополията, която оглавява, варират: Гри́горїѧ ар͑хиє͗пⷭпа рѡ́сииска́го; Григориѧ͗ ар͗хиє͗ппⷭ҇а 
киє͗въскоⷢ҇ и͗ всеѧ рѹси (Григорїе Цаⷨблаⷦ҇ слоⷡ҇ сїе наⷣгроⷠное, бывы̏ митрополиⷮ кїевꙋ і вꙿсеа дръжавы 
литѡⷡскыа). През последните десетилетия името Григорий Цамблак се придружава от прило-
женията Западноруски митрополит/Киевски и Западноруски митрополит.
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ва. и͗ мнѡ́го писанїа сотвори́въ ѻстави3. Освен това Григорий Цамблак е „…не 
само водещ писател в българската литература, но заема и централно място 
влитературата на Slavia orthodoxa”4. Доскоро повечето от неговите пропове-
ди, които са значителна част от творческото му наследство, бяха недостъпни 
за специалисти, които не са слависти5. Липсваше дори дипломатическо изда-
ние на Книгата Григорий Цамблак6, включваща в различните преписи между 
17 и 21 проповеди (най-често – 18). По същество това е първият ръкописен 
сборник, който съдържа събрани съчинения на един единствен славянски 
автор. Съставен е вероятно в Русия към първата половина на XV в. През 
2019 г. излезе от печат Книгата Григорий Цамбак с 18 проповеди, издадени 
по най-ранния ѝ руски препис в ръкопис № 31, ф. 199 (сбирка на П. П. Ники-
форов), към средата на XV в., 271 листа, Руската държавна библиотека (РГБ). 
Текстът на проповедите е отпечатан както на езика на оригинала, така и в 
превод на съвременен български език, което адресира изданието към по-ши-
рока аудитория, а не само към филолози слависти и към богослови. Издание-
то включва встъпителна студия7.

През последните десетилетия научният интерес към хомилетичното на-
следство на Григорий Цамблак се засили. Изследванията на различни авто-
ри на отделни негови проповеди очертаха различния подход и различната 
методология при проучването им, а това доведе и до различни оценки и из-
води в публикациите им. Единно е становището обаче, че проповедите не 

3 Русский лицевой летописный свод XVI века, том 7: Остерманов втори том, Библиотека 
РАН, № 31, 7. 30-2, л. 864. 

4 F. J. Thomson, Gregory Tsamblak: The Man and the Myths, „Slavica Gandensia“, 1998, vol. 25, 
nr 2, с. 116.

5 Преди няколко десетилетия Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Мето-
дий“ планира критично издание на Събрани съчинения на митрополит Григорий Цамблак, но 
то все още не е реализирано.

6 Дълги години самата аз употребявах названието Книга Григория Цамблака, но след като 
задълбочено проучих източниците, установих, че насловът на сборника с проповеди е Кни-
гата Григорий Цамблак. В инвентарен опис на ръкописите в библиотеката на Кирило-Бело-
зерския манастир до 1480 г. под № 91 присъства Книга Григорїи Самблакъ от XV в. с 18 сло-
ва, собственост на инока Герман Подолни, която в 1802 г. е била унищожена (Ю. К. Бегунов, 
Творческое наследие Григория Цамблака, Велико Търново 2005, с. 17, 345). В Приложение III у 
Н. Дончева-Панайотва са включени снимки на страниците от същия опис, на които се споме-
нава сборникът с Цамблакови проповеди, и на тях ясно се чете Книга Григо||рїи Самблакъ (л. 
130б –131а) и Книга Григорїи Самблаⷦ ꙽ (л. 144б) (Н. Дончева-Панайотова, Григорий Цамблак и 
българските литературни традиции в Източна Европа XVII–XVII в., Велико Търново 2004, 
с. 453–455). В юлския том на Успенския комплект на Велики чети-минеи (ГИМ, Син 996, 1546 
г.) в оглавлението след дата 31 юли е посочено: да в тъиⷤ минѣи кни́га григо́реи саⷨблакъ (л. 4б).

7 М. Спасова, Книгата Григорий Цамблак, София 2019. 
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следва да се приемат за „оригинални“ творения, защото за християнското 
Средновековие понятието оригинално в съвременното му значение е непри-
ложимо към хомилетичния жанр. Според общата оценка на изследвачите на 
неговото литературно наследство той е най-плодовитият и талантлив сред-
новековен писател и проповедник в Slavia orthodoxa/Slavia slavonica8. Няма 
съмнение, че писателят Григорий Цамблак следва византийските и славян-
ските литературни традиции и познава задълбочено най-ярките образци на 
ранно- и къснохристиянските съчинения. Това се доказва и от резултатите 
от проучванията на негови отделни проповеди през последните десетиле-
тия9. Творчество на проповедника Григорий Цамблак не само че се вписва, но 
и ярко се откроява в източнохристиянската хомилетична традиция. Харак-
терно за неговите проповеди е, че в тях се съдържат ексцерпти от творби на 
видни хомилетици, екзегети, агиографи, химнографи. Той заимства от раз-
лични по жанр съчинения ексцерпти от тълкувания върху библейски книги, 
теми, алюзии, изречения, образи, символи, епитети, сравнения и метафори. 
Всичко това е основание някои изследвачи да считат проповедите му за ком-
пилации10. Всъщност те са в духа на средновековната литературна традиция 

8 За основанията Slavia slavonica да замени конфесионалното Slavia orthodoxa у У. Р. Федер, 
Версии или текстове? Княжият изборник и Изборникът на грешния Йоан и техните роднини, 
„Старобългарска литература“, 2019, кн. 59–60, с. 200, бел. 4. 

9 Изследванията на проповедите на митрополит Григорий Цамблак през последните 
две десетилетия са посветени на тези проблеми: A. Angusheva-Tihanova, The Mount Reflecting 
Heaven: The Sermon on the Transfiguration by Gregory Camblak in the Context of Byzantine and 
Medieval Slavic Literature, „Byzantinoslavica“, 2004, 62, с. 217–238; А. Ангушева-Тиханова, М.-А. 
Джонсън, М. Димитрова, Атонската редакция на библейските перикопи и Словото на Кирил 
Александрийски за пророк Даниил в творбата на Цамблак за тримата отроци в пещта и Да-
ниил, [в:] Пѣниє мало Геѡргию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов, 
София 2010, с. 309–335; А. Ангушева, М. Димитрова, Словата за пророк Илия от Климент 
Охридски и от Григорий Цамблак в контекста на библейските текстове и византийската 
традиция (интертекстови полета и стратегии на подбора), [в:] Християнска агиология 
и народни вярвания. Сборник в чест на ст.н.с. Елена Коцева, съст. А. Милтенова, Ел. Томова, 
Р. Станкова, София 2008, с. 370–403; Д. Кенанов, Поглед към богословието на Книга Григория 
Цамблака, [в:] Tradycje bizantyjskie. Romantyzm i inne epoki, Warszawa 2014, с. 284–324; С. М. 
Шумило, Я. С. Олексенко, Метафори-символи у творах митрополита Григорія Цамблака, [в:] 
Поетика церковної прози (XI–XX ст.). Збірник статей з літературознавства, сост. С. М. Шу-
мило, Чернігів 2014, с. 83–93; А. Бояджиев, Григорий Цамблак, Слово за преподобните отци 
и жени в Сирна събота, [в:] Vis et sapientia: studia in honorem Anisavae Miltenova. Нови извори, 
интерпретации и подходи в медиевистиката, София 2016, с. 626–643; А. Ангушева-Тиханова, 
Григорий Цамблак и византийското наследство: екзегеза и диегеза в късносредновековната 
балканска риторическа традиция, [в:] Сребърният век: нови открития, съст. А. Милтенова, 
София 2016, с. 113–133.

10 По-подробно по тоз въпрос вж. М. Спасова, Книгата..., с. 26, бел. 119.
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и са резултат от съставителство – при това не произволно, а съобразено със 
строгите изисквания, постановени с решения на църковни събори11. Пропо-
ведите на Григорий Цамблак притежават специфични стилно-езикови осо-
бености, които ги „авторизират“, и ги правят „разпознаваеми“: а) съчетаване 
на агиографски, риторични и химнографски елементи, което само привидно 
придава на проповедта жанрова хибридност, а всъщност това подчертава 
своеобразието на авторския му почерк; б) „синкопен“, „неравноделен“ ритъм 
и динамичност на стила му, който се дължи на редуване на периоди и кóлон-
ни структури с наративни части, на инверсии и ἀπόστασις, на паралелни кон-
струкции за съпоставяне и противопоставяне; в) хармонично съчетаване на 
художествените изразни средства, характерни за високия стил, с разговорни 
елементи (дори с „вградени“ блокове пряка и непряка реч, които са своеоб-
разен „диалог“ с персонажите в проповедта, а това поражда усещането за 
живо общуване на проповедника с християнската аудитория); г) авторски 
екзегетични етюди, с които осветява от необичаен (а понякога и неочакван!) 
ракурс смисъла на отделни места от Свещеното писание, което е доказател-
ство за богатата му богословска ерудиция. Разбира се, това са мои отделни 
наблюдения, които придобих, докато подготвях за издаване проповедите от 
Книгата Григорий Цамблак. Вярвам (и се надявам!), че интересът на изслед-
вачите към литературното наследство на митрополит Григорий Цамблак ще 
се засили, след като вече са издадени текстовете на 18-те негови проповеди 
в Книгата Григорий Цамблак.

Григорий Цамблак разработва и утвърждава идеята, че децата са изра-
зители на божествения промисъл поради своята святост, праведност, невин-
ност и чистота. Той развива тази идея въз основа на подбрани библейски 
цитати от Ветхия и Новия завет, като не пропуска да изтъкне единството на 
двата завета. Извлича от Свещеното писание и включва в проповедите си 
най-ярките старозаветни примери за деца, предобрази на новозаветни лица 
и събития, но тълкуванията му на цитатите от Ветхия завет винаги са в но-
возаветен дух. 

Основната цел на тази разработка е да се анализират онези места в пропо-
ведите от Книгата Григорий Цамблак, в които е изложена и убедително е раз-
работена идеята за децата като божествен промисъл и за тяхната святост. 

В сло́во в неⷣлю верꙿбнѹю въз основа на библейски цитати от Стария и 
Новия завет е представена всеобщата възхвала на Бога словесно, картинно 
и образно, изтълкувана като божествен промисъл и пророчество: и͗ꙁъ ѹ͗стъ 

11 За компилация и съставителство: Ibidem, с. 17–19.
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мла́денець и͗ съсѹщїихъ съвершиⷧ єси хвалѹ (Из устата на младенци и кърма-
чета Ти си стъкмил похвала12). В проповедта е показано осъществяването на 
старозаветното пророчество, че прославата на Бога и на Неговия Син Иисус 
Христос чрез децата е от века и до века, т.е. тя е и новозаветна. Ярката карти-
на е широко разгърната върху метатекста на старозаветния цитат Пс 8:3 и на 
новозаветния – Мат 21:15–16. Григорий Цамблак строи структурата и съ-
държанието на проповедта, като „раздробява“ цитатите на части, подобни 
на мозаечни късчета, и върху фрагментите от библейските стихове (и то из-
бирателно, а не последователно!) „композира“ цялостното „мозаечно пано“ 
чрез новозаветна екзегеза: 

дѣти абїє слышаще, пꙿсаломьскаа и͗ прⷪрьскаа ꙁовѹщаа. и͗ сна двдова, є͗же пае 
тⷯѣ хаплѧше, и͗ црѧ іꙁ͗лю въспроповѣдѹющи… неи͗скѹсоꙁлобныⷯ младенець 
въꙁрастѹ блгⷣть даєⷮ того въспѣти. ѡ͗во ѹ͗бо пррьство и͗сполнѧѧ глющеє. и͗ꙁъ 
ѹ͗стъ мла́денець и͗ съсѹщїихъ съвершиⷧ єси хвалѹ. ѡ͗во же и͗ тⷯѣ съ преѹ́мно-
женїємъ посрамлѧꙗ. понеже тⷯѣ дѣти, ѡ͗сана вопїахꙋ. ѡ͗ни же кртⷭъ готовлѧахꙋ. 
неꙁлобивїи и͗ правїи прилѣплѧахѹ сѧ гвⷭи, и͗ ѹ͗ителїє же и͗ старци гнѣвомъ 
распыхаахѹ сѧ. поꙁнаваахѹ дѣти иже тѣхъ въ матернихъ ютробаⷯ ѡ͗живлѧю-
щаго, фарисеє же и͗ ꙁаконници не приємлѧхѹ и͗же тѣхъ въ єгуп̈тѣ праѡ͗ца ѿ 
работы и͗ꙁбавльшаго⸱ 

И още повече, когато чуваха децата да Го наричат Син Давидов13 както 
в псалмите и пророчествата, и за Цар Израилев да Го провъзгласяват – това 
най-много ги разяждаше… На непорочните младенци дава благодат да Го 
възпяват: от една страна, сбъдваше пророчеството, казващо: Из устата на 
младенци и кърмачета Ти си стъкмил похвала (Пс 8:3 – Мт 21:16), а от 
друга страна, твърде много ги посрамваше, понеже техните деца викаха 
осана, докато те подготвяха кръста. Непорочните и праведните се приоб-
щаваха (по Пс 24:21) към Господа, а учителите и старците се разпалваха от 
гняв. Децата познаваха Този, Който им даваше живот в майчините утроби, 
а фарисеите и законниците не приемаха Този, Който избави техния праотец 
от робството в Египет14.

С тази разгърната бинарна противопоставителна конструкция се пости-
га апотеоз на прославата на Бога от устата на децата, които – по божествен 
промисъл! – изричат псаломски и пророчески слова и провъзгласяват Сина 
Божи за Цар Израилев. Цамблак постига художествена образност и ритмич-
ност на текста чрез словесното си умение да строи антитезни редове, със-

12 Примерите се дават по Книгата Григорий Цамблак (М. Спасова, op. cit.). Библейските 
цитати на съвременен български са по превода на Светия синод на БПЦ по изданието от 1998 г.

13 Библейските цитати на съвременен български са маркирани в получер курсив.
14 М. Спасова, op. cit., с. 149, 150.
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тавени от ритмични синтактични структури с ярки метафори и сравнения. 
С това се постига и силното внушение на идеята за божествения промисъл, 
изявен чрез децата, за победата на светостта над греха, на любовта, невин-
ността и чистотата – над злобата, коварството и ненавистта: того въспѣти 
– тⷯѣ посрамлѧꙗ; ѡ͗сана вопїахꙋ – кртⷭъ готовлѧахꙋ; неꙁлобивїи и͗ правїи – ѹ͗и-
телїє же и͗ старци; прилѣплѧахѹ сѧ гвⷭи – гнѣвомъ распыхаахѹ сѧ; поꙁнаваахѹ 
дѣти… ѡ͗живлѧющаго – фарисеє же и͗ ꙁаконници не приємлѧхѹ… и͗ꙁбавльшаго.

Във Ветхия завет обещанието за раждането на дете се дава на бездетни 
родители, праведни пред Бога и непорочни, които отправят към Него горе-
щи молитви за рожба и към които Бог благоволява. В Книгата Григорий Цам-
блак липсва слово за празника Рождество Христово, но в слоⷡ на ржⷭтво пртⷣа 
и͗ кртⷭлѧ іѡ͗анна и в слово на всетⷭноє ржⷭтво престыѧ вⷧцⷣ҇а наша бца косвено се 
свидетелства за зачатието на Иисус, Сина Божи. 

Григорий Цамблак, който не пропуска да изтъкне, че Ветхият завет съ-
държа предобразите на новозаветните лица и събития, в слоⷡ на ржⷭтво пртⷣа 
и͗ кртⷭлѧ іѡ͗анна – първия новозаветен пророк, припомня и за родените ѿ о͗бѣ-
тованїѧ Исаак, Самсон и Самуил:

рожⷣенъ быⷭ іс͗аакъ ѿ стареьскыⷯ ав͗раамлиⷯ реслъ и͗ неплодныѧ са́рꙿры, и͗ ѿ обѣ-
тованїѧ… и͗саакъ ѹ͗бо є͗же ѡ͗ немъ и͗сполнити сѧ ѡ͗бѣтованїю даръ приѧтъ. 
и͗ є͗же цремъ ѿ него и͗ꙁыти. ѿ єгоже и͗ хс по плоти. 

Исаак беше роден от Авраамовите старчески чресла и от бездетната Сарра 
по обещание… Исаак, който прие дара, че което му бе обещано, ще се из-
пълни, и че от него ще се родят царе (от него е и Христос по плът)15.

и͗ ѿ обѣтованїѧ роⷤнꙴъ бысть и͗ самꙿѱонъ крѣпкыи ѡ͗нъ въ лцѣхъ… самѱонъ 
є͗же сѹдити іи͗͗ꙁлю. є͗же наꙁареи быти. є͗же и͗ноплеменникы побѣжⷣати.

И Самсон, силният сред човеците, също по обещание беше роден… Самсон 
– че ще съди Израил, че ще бъде назарей, че ще побеждава чужденците16.

ѿ о͗бѣтованїѧ поⷣбно ро́ди и͗ анна млтвенаго пло́да самѹи́ла… є͗же ѿ младеньст-
ва данъ быти гви є͗же помаꙁовати црѧ є͗же ꙁвати сѧ ꙁрѧ́и́ преⷣнѧꙗ 

И Анна роди Самуил, молитвения плод,… който от младенческа възраст 
ще бъде даден на Господа, че ще помазва царе, че ще се нарича „виждащият 
предстоящото“17.

15 М. Спасова, op. cit., с. 190.
16 Ibidem.
17 Ibidem.
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Благородни, праведни пред Бога и непорочни са Захария и Елисавета, 
и двамата застарели и бездетни поради безплодието на Елисавета: 

Быⷭ реⷱ въ днехъ и͗ро́да црѧ іѹ͗͗деискаго. сщенникъ нѣкыи и͗менемъ ꙁахарїѧ. 
ѿ є͗фимер́їѧ ав͗їа. и͗ жена є͗го ѿ дщерїи аа͗р͗о́новⷯѣ. и͗ и͗мѧ є͗ѝ є͗лисаветь. Бѧхѹ 
же пра́ведни ѡ͗бои прⷣѣ бгомъ. хо́дѧще въ всⷯѣ ꙁаповѣдеⷯ и͗ ѻ͗правꙿдании гнⷭихъ 
беспорони. и͗ не бѣша и͗ма ѧда. понеже є͗ли́саветь бѧше неплоды. и͗ ѻ͗бои ꙁама-
тор̀ѣвша въ днехъ своихъ бѣста. 

В дните на Ирода, цар иудейски, имаше един свещеник от Авиевата смяна, 
на име Захария; а жена му беше от дъщерите Ааронови, и името ѝ – Ели-
савета. И двамата бяха праведни пред Бога, постъпвайки безпорочно по 
всички заповеди и наредби Господни. Те нямаха чедо, понеже Елисавета 
беше безплодна, и двамата бяха в напреднала възраст (Лк 1:5–7)18.

Връзката между старозаветните младенци Исаак, Самсон и Самуил, ро-
дените ѿ о͗бѣтованїѧ, и между младенеца Йоан, ѿ ѻ͗бѣтованїѧ ро́жⷣеныи, и Ии-
сус, Син Божи, заченат от Дух Свети и роден от непорочна девица, е Ангелът 
вестител, пратеникът Божи: той не само известява за благоволението на Бог 
Отец, но и пророкува за божествения промисъл и светостта на младенците, 
които ще се родят. Ангелът известява Захария, че молитвата му е чута и че 
Елисавета ще му роди син, който ще се нарича Йоан: „ще върви пред Иисуса 
и ще бъде велик пред Господа“: 

реⷱ же к немѹ ан͗глъ. не бои сѧ ꙁахарїѧ, понеⷤ ѹ͗слы́шана быⷭ млтва твоѧ. и͗ жена 
твоѧ ро́диⷮ тебѣ сна. И͗ нарееши имѧ є͗мѹ іѡ͗͗а́ннъ. іс͗ѹ бо преⷣи͗деⷮ дхомъ и͗ силою 
и͗лїиною. ѡ͗братити срцⷣа ѡ͗цмъ на ада и͗ непоко́ривыѧ въ раꙁѹⷨ пра́ведныⷯ. ѹ͗го-
товати гви люди съвершены, и͗ не єдиⷩ ты̏, но ̏мноѕи ѡ͗ рожьствѣ єго въꙁраⷣуют 
сѧ. бѹдеⷮ бо велиⷦ прⷣѣ бгомъ. и͗ вина и͗ сикер́а не и͗мать пити. и͗ мꙿногы ѿ сновъ 
іꙁ͗лвъ ѡ͗братиⷮ къ гѹ бгѹ и͗хъ⸱ 

А Ангелът му рече: не бой се, Захарие, понеже твоята молитва биде чута, 
и жена ти Елисавета ще ти роди син (Лк 1:13)… И ще го наречеш с име-
то Иоан, (Лк 1:13) ще върви пред Иисуса в духа и силата на Илия, за 
да обърне сърцата на бащите към чедата, и непокорните към разума на 
праведните, за да приготви Господу народ съвършен. (Лк 1:17)  И не само 
ти, но мнозина ще се зарадват за раждането му, (Лк 1:14)  защото той ще 
бъде велик пред Господа; няма да пие вино и сикер, (Лк 1:15) и мнозина 
синове Израилеви ще обърне към техния Господ Бог (Лк 1:16)19.

18 Ibidem, с. 189.
19 Ibidem, с. 192, 195.
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Една от най-силните и въздействащи картини, „нарисувани“ със слово, 
е сцената на срещата на Мария и Елисавета, при която по неописуем и чуде-
сен начин се изявява първото пророчество на младенеца Йоан (шестмесечен 
още в майчината си утроба!), познал своя Владика: „Царя, обличащ се в багре-
ницата на плътта в Мариината утроба сякаш в чертог някакъв”:

таѧ͗ше сѧ мцⷭь пѧⷮ донꙿде же и͗ марїѧ ꙁааⷮ. и͗ не кꙿ томѹ проеє въꙁможно бѧше 
є͗и таити сѧ. не токꙿмо ѿ надоєнїа рев́наго, но ̏и͗ ѿ вꙁыгранїѧ младенꙿцю. быⷭ 
бо реⷱ ꙗ͗ко ѹ͗слыша є͗лисаветь цѣлованїє ма́рїино. вꙿꙁыгра сѫ младен(ьц)ь въ 
ревѣ є͗ѧ. По́ꙁна раⷠ своєго влкⷣѹ. видѣ воиⷩство єго црѧ въ багрѧницю пло́ти 
ѡ͗блааща сѧ. ꙗ͗коⷤ вꙿ ертоꙁѣ нѣкоєⷨ ложеснъ марїинⷯѣ, и͗ весь нѣкако любо-
прѧше сѧ къ и͗сходѹ. є͗лꙿмаⷤ семѹ времѧ не ѹ͗ пришло бѧше и͗ ѧꙁыкъ не єще 
вѣщающь и͗мѧше. и͗граєⷮ бо въ ревѣ то́мѹ кла́нѧꙗ сѧ. мтри же даєⷮ своєго 
ꙗ͗ꙁыка даръ прⷪрьствовати и͗ поести цревѹ мтре пришеⷣшѹю. ащ͗е бо ѡ͗нъ не 
въꙁыграл сѧ бы є͗лисаветь не и͗сполнити сѧ хотѧше дха ста. тѣмꙿже ꙗ͗же ѿ неѧ 
къ мрїи гли іѡ͗͗а́ннови бѧхѹ. ѡ͗ юдесе съвершенъ прркъ бѧше. не єще ювьст-
ва совершена и͗мѣѧи младенець, ниⷤ є͗ще на въꙁдѹхъ дохѹнѹвъ. кто́ ви́дѣ и͗ 
ли слы́ша мла́денꙿца прⷪрка. не на рѹкахъ. не вꙿ пеленаⷯ. не ѿдоєна. но ̀въ ревѣ. 
шестомѣсѧна. тогда бо и͗ дха стго и͗сполни сѧ є͗гда и͗ въꙁыгра сѧ. а ͗є͗деже дхъ 
всѧ съверꙿшена сѹⷮ. дѣи͗ствомъ є͗го и͗ недостатоⷱнаа прелагаєма на съвершенїє… 
Їѡанъ же и͗ и͗сꙿ рева мтрнѧ дха стго и͗сполненъ. и͗ симъ тамо помаꙁанъ прⷪркъ, 
и͗ прⷪркомъ пеаⷮ. и͗ не дремлѧ ниже дрѧ́хлѹѧ вꙿ толикыхъ рев́а мокротахъ. но ̏
бодрьствѹѧ и͗ и͗ꙁдалеа ꙁрѧ̏ мтрїю но́симаго га. и͗ игранꙿми всемѹ мирѹ раⷣсⷪть 
блговѣстѹѧ́ше. и͗ скаканꙿми ꙗ͗ко пⷭѣми блгодаренїѧ и͗сповѣдѹаше на спсенїє 
ꙗ͗ꙁыкоⷨ пришедꙿшомѹ 

Бидейки жена целомъдрена, срамуваше се, че е заченала на старини. Таеше 
се пет месеца, докато и Мария зачена. И след това вече беше невъзможно 
да се крие не само заради подуването на корема, но и заради играенето на 
младенеца: Когато Елисавета чу поздрава Мариин, проигра младенецът 
в утробата ѝ (Лк 1:41) Позна рабът своя Владика, видя неговото войнство 
– Царя, обличащ се в багреницата на плътта в Мариината утроба сякаш 
в чертог някакъв, и всячески се стремеше да излезе. Но понеже неговото 
време все още не беше дошло и още нямаше вещаещ език, играе в утробата, 
покланяйки Му се. На майката дава дара на своя език да пророкува и да по-
чете дошлата майка на Царя. Ако той не беше проиграл, Елисавета нямаше 
да се изпълни с Дух Свети (по Лк 1:41). Затова думите ѝ към Мария Йоа-
нови бяха. О, чудо! Младенецът беше съвършен пророк преди още да има 
съвършени възприятия, преди още да е вдишал глътка въздух. Кой е видял 
или чул младенец пророк! Не на ръце, не в пелени, не откърмен, а шест-
месечен в утроба. Защото тогава с Дух Свети се изпълни, когато проигра. 
А където е Духът, всичко е съвършено. Чрез неговото действие и несъвър-
шеното се превръща в съвършено… А Йоан от майчината утроба беше 
изпълнен с Дух Свети и от Него там беше помазан за пророк и за печат 
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на пророците. Не дремеше, нито скърбеше сред такава мокрота на утро-
бата, а бодърстваше. И виждайки отдалече от майка Си носения Господ, 
с играенето на целия свят радостта възвестяваше и с подскачанията сякаш 
с песни благодарствени изповядваше дошлия за спасение на народите20.

Григорий Цамблак е перифразирал пророчеството на Ангела от евангел-
ския текст и го е превърнал в предсказание, произнесено от Захария: след 
като му „се развързват уста и език и проговаря“, пророкува първо за Господ, 
Бог Израилев, а след това и за сина си Йоан (по Лк 1:64–79).

то ѹ͗бо ста́рець прⷪ҇рьствѹєть ѡ͗ іѡ͗аннѣ. и͗ ты̀ ѡ͗тро́ѧ пророкъ вышнѧго 
нареⷱши сѧ. преⷣидеши бо преⷣ лицемъ гнимъ ѹ͗готоваⷮ пꙋти єⷭ҇ (!)… єлꙿма бо ѹ͗бо 
іѡ͗аⷩ и͗ хс въ є͗дино времѧ ꙗ͗вити сѧ хотѣхѹ къ іи͗͗ꙁлюⷢ. ѡ͗въ ѹ͗бо мало по прежⷣе вꙿ 
пѹстыни и͗ѡⷬдановѣ проповѣдѹѧ крщнїє покаа́нїѧ. хс же по єже ѿ него кртⷭитиⷭ 
по градоⷨ и͗ весеⷨ ѹ͗ѧ. и͗ проповѣдѹѧ ꙗ͗вѣ цртⷭвїє нбнⷭоє, сего ра́ди и͗ въ єдино 
ѡ͗ ѡ͗боихъ прⷪрьствѹєть стль⸱ но ̏ понеже хотѧше на іѡ͗͗рꙿданѣ ѡ͗ць свѣдѣ-
тельствовати сна къ людеⷨ, ѡ͗браꙁнѣ и͗ ꙁахарїѧ своєго сна свⷣѣтельствѹєть. 
и͗ понеже странно роженїє ѡ͗тро́ѧ и͗мѧше. и͗граѧ и͗ прⷪрьствѹѧ въ ревѣ. ѡ͗ при-
шествїи ма́рїинѣ си́це нитоже ̀невѣрно́ и͗ ѿ ѡ͗ца гла́голаныⷯ кꙿ немѹ раꙁѹмѣти 
по ржтⷭвѣ ꙗ͗ко и͗сполнено сѹще дꙋха стго. <⸱⸱⸱> Преⷣидеши бо преⷣ лицемъ гнимъ 
ѹ͗гото́вати пѹ́ти є͗го. преⷣи͗деши реⷱ и͗же прежⷣе тебе сѹ́щомѹ. и͗ при́сносѹщномꙋ.

Какво всъщност пророкува старецът (Захария) за Йоан? И ти, младенецо, 
ще се наречеш пророк на Всевишния, защото ще вървиш пред лицето 
на Господа, за да приготвиш Неговите пътища. (Лк 1:76)… Понеже Йоан 
и Христос по едно и също време щяха да се явят на Израил – единият мал-
ко по-рано в Йорданската пустиня, проповядвайки кръщението на покая-
нието, Христос пък – след като се кръсти от него, по градове и села учейки 
и проповядвайки открито Царството небесно, затова и едновременно за 
двамата пророкува свещеникът. Но понеже на Йордан Бог Отец щеше да 
свидетелства на хората за Сина, символично и Захария за своя син свиде-
телства. И понеже детето имаше необичайно раждане, играещо в утробата 
и пророкуващо за идването на Мария, така не се счита за невярно и нищо, 
изречено от бащата към него след раждането, защото е изпълнено с Дух 
Свети… Ще вървиш пред лицето на Господа, за да приготвиш Неговите 
пътища (Лк 1:76). Ще вървиш пред Този – рече, – Който съществува преди 
тебе и Който съществува вечно21.

С телесното израстване на младенеца Йоан съизмеримо расте и благода-
тта. Светостта е чистота и праведност и затова Йоан осъзнато се откъсва от 

20 Ibidem, с. 198–200.
21 Ibidem, с. 201, 203.
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злобата на света, за да бъде достоен за пророк на Месията, за да бъде прието 
с вяра неговото свидетелство за Христа: 

ѡ͗тро́ѧ же растѧше и͗ крѣплѧше сѧ дхомъ. и͗ бѣ̏ в пѹстынѧⷯ до ꙗвленїѧ єго къ 
іꙁ͗лю. По є͗лико ѹбо тѣлоⷨ растѧше, и͗ дхвноє дарованьє приє͗млѧше. ра́щенью те-
лесноѡ́мꙋ, съпротѧжѹщи сѧ блгⷣти. донꙿдеже мѹжа съверꙿшена то́го въꙁрасти, 
и͗ дховна всего ѹ͗строи. и͗ крпѣплѧше сѧ дхомъ. ди́влю сѧ помышлѧѧ и͗ и́нъ ѿ 
и́ного бываю. ка́ко ѡ͗троѧ мтрнѧго съсца ли́шено. и͗ пеленнаго ѻ͗дѣѧнїѧ, жес-
тость сꙿтерꙿпѣ пѹстыннѹю. но ̏дхъ томѹ сосець бѧше и͗ ѡ͗дѣѧнїє. и͗ проааго 
попеенїѧ мтрнѧго мѣсто и͗сполнѧаше. и͗ бѣ̀ вꙿ пѹстынѧⷯ. и͗ пото ̀реⷱ в пѹстынѧⷯ. 
ꙗ͗ко да не приастеⷩ бѹдеⷮ и͗же вꙿ мирѣ ꙁло́бамъ. ꙗ͗ко да достоиновѣренъ бѹдеⷮ ѿ 
пѹстынѧ ꙗ͗вль сѧ къ іꙁ͗лⷢю. ꙗ͗ко да блгоприѧтно бѹдеⷮ є͗гово свѣдѣтельство ѡ͗ 
хⷭѣ. ꙗ͗ко да тⷭнъ бѹдеⷮ всѣмъ ѿ краи͗нѧго пѹстыньства. ѿ ѻ͗дѣѧнїѧ. ѿ нестѧ-
жанїѧ. ѿ пи́ща беꙁꙿпищныѧ. ꙗ͗ко да ѡ͗блиителенъ бѹдеⷮ. ꙗ͗ко да не на лица ꙁриⷮ҇. 
и͗ достоиⷮ съ мнѡѕѣмъ ѡ͗пасꙿствоⷨ бжтⷭвнаⷢ ѡ͗ного мѹ́жа смо́трити житїє. ка́ко 
въ є͗стьствѣ льстѣ бѣ̏, и͗ выше лка пребыванїєⷨ ꙁрѧ́шеⷭ҇.

А младенецът растеше и крепнеше духом и остана в пустинята до деня, 
когато се яви на Израил (Лк 1:80). Докато телом растеше, и духовен дар 
приемаше: телесното израстване и благодатта бяха съизмерими, докато 
той не израсна до зрял мъж. И той израсна напълно духовен и се укреп-
ваше духом. Дивя се, когато си мисля, и извън себе си съм: как младенец, 
лишен от майчина гръд и от завивките на пелените, изтърпя суровите ус-
ловия на пустинята? Но Духът гръд и одеяние му беше вместо останалите 
майчини грижи. И остана в пустинята. И защо рече в пустинята? За да не 
бъде съпричастен на злобата в света, за да бъде достоен да му повярват, 
когато от пустинята се яви на Израил; за да бъде добре прието неговото 
свидетелство за Христа; за да бъде почтен във всичко – заради пълното 
пустинничество, заради одеянието, заради безкористието, заради храната, 
непригодна за ядене; за да бъде изобличителен, за да не гледа на лице (по 
Деян 10:34) и да заслужи с много предпазливост да види житието на бо-
жествения мъж: как в телесно естество беше, а свръхчовешкото присъст-
вие се виждаше22.

Григорий Цамблак съставя великолепна възхвала за Йоан Кръстител, 
изградена като разгърнат период от елиптични изречения, включващи пое-
тични образи, символи и метафори, познати от християнската литературна 
традиция, без да са заимствани пряко от конкретен византийски или славян-
ски образец:

22 Ibidem, с. 204. Повече за аскетическия живот и пустинничеството на Йоан Кръстител, 
преди да се яви на Израил, вж. в: Ibidem, с. 204–205.



53■Децата в Книгата Григорий Цамблак…

іѡ͗аⷩ, и͗же ѿ прⷪрка прⷪркъ. сщенниьскыхъ и͗ престарѣивших сѧ рес́лъ, сщннѣи-
шаꙗ и͗ младаѧ ѿрасль. неплодныѧ и͗ старица саⷣ бгоданныи и͗ мно́гоплоⷣныи. іѡ͗ан-
нъ дрѹгыи и͗льѧ, пѹстыньства токꙿмо ѡ͗браꙁомъ. житїєм же и͗ доⷭиньствоⷨ 
и͗ того и͗ всⷯѣ превъꙁꙿшедыи. ѕвѣꙁда прⷣѣвосїѧвающїѧ пра́ведномѹ слнцю. го́рли-
ца пѹсты́ннаа веснѹ прⷣѣвъꙁвѣщавающїа спсителнѹю. дрѹгъ жениховъ и͗же 
въ ревѣ и͗гра́ꙗѝ. и͗ в пстыни вопиѧ покаите сѧ, и͗ въ адѣ блговѣствѹꙗ́и. 
іѡ͗аннъ, и͗же ѿ ѻ͗бѣтованїѧ ро́жⷣеныи. и͗же рожⷣенїємъ своимъ ѡ͗еє раꙁрѣши 
беꙁъгласїє и͗ матернеє неплодїє. 

Йоан, от пророка – пророк, от свещенически и престарели чресла – пре-
свещена и млада издънка; от бездетна и старица – многоплодна градина, 
от Бога дарена; Йоан – втори Илия (само с примера на пустинничеството, 
с житието и достойнството), надминал и него, и всички други; звездата, 
изгряла преди Слънцето на правдата; гургулица пустинна, предизвестила 
спасителната пролет; приятелят на младоженеца (Йо 3:29), проиграл в ут-
робата (по Лк 1:41) и вопиещ в пустинята покайте се (Мт 3:2), благове-
стващ и в ада. Йоан, роденият според обещанието, който с раждането си 
премахна бащината немота и майчиното безплодие23.

Пряка връзка със словото за раждането на Йоана Кръстител има слово 
на всетⷭноє ржⷭтво престыѧ вⷧцⷣ҇а наша бца, в което въз основа на библейски 
цитати се представя сбъдването на предреченото от ветхозаветните пророци 
и патриарси за раждането на богоотроковицата Мария, Приснодевата, май-
ката на Царя, чрез която се осъществява Боговъплъщението24. 

Бездетните Йоаким и Анна ѿ обѣтованїѧ по благоволение и милост Бо-
жия и като сбъдване на великия Божи промисъл раждат дъщеря си Мария:

іа͗к͗имъ и͗ ан͗на… ро́диша наⷨ. ѿ неплоныхъ бокѹ живоноснѹю вѣтвь. ѿ сѹхаго 
корене саⷣ бгоданныи хотѧщїи плодоносити миръ и͗іꙁ͗лю и͗ спсенїє ꙗ͗ꙁыкоⷨ҇; 

Йоаким и Анна… родиха за нас от безплодни утроби – живоносна клонка; 
защото направиха да израсне за нас от сух корен – градина, от Бога дарена, 
която ще носи мир на Израил и спасение на народите; 

приꙁрѣ̏ гⷭь на смиреньє́ ваше, и͗ на сѣтованиє͗ ваше ѹ͗милиⷭ и͗ млтвы ѹслы̋ша. 
ѿꙗ͗тъ поношенїє͗ бесадиꙗ́. в риꙁ веселиꙗ͗ ѡ͗блее блгоѧдїє͗мъ.

23 Ibidem, с. 188.
24 В проповедта почти липсва наративен текст, когато се представя мотивът за бездет-

ството. Цамблак го е вплел в риторичен период за Йоаким и Анна и за раждането на Мария. 
В словото хармонично се обединява риторично, химнографско и екзегетично. Повече по този 
въпрос вж. Ангушева-Тиханова, Григорий Цамблак и византийското наследство: екзегеза 
и диегеза…, с. 120–121. 



54 ■ Мария Спасова

Погледна Господ към вашето смирение и към скръбта ваша, смили се и мо-
литвите чу. Премахна охулването на безчедието и в одеянието на радостта 
ви облече чрез благочедието25.

Роденото дете от Йоаким и Анна е свято не само защото те самите са 
благочестиви и праведни, но и защото са „издънка на царско благородство“: 

іѡ͗͗а́кымъ и͗ ан͗ꙿна, пра́веднаа и͗ бгомѹдраа. съпрѹгъ бгосъставленыи. ію͗͗дини 
вꙿнѹци и͗ двдви. блгоро́дїѧ црьскаго ѿро́ди. мѡ̀исеискыхъ преданїи теплїи хра-
нителе. ав͗раа́мови внѹци и͗ хѹⷭ бгоѡ͗ци. 

Йоаким и Анна, праведни и благочестиви, съпружеска двойка, от Бога съ-
четана, внуци Иудини и Давидови, на благородство царско – издънки, на 
Мойсеевите предания – ревностни пазители, Авраамови внуци и на Хри-
ста – прародители26.

Григорий Цамблак възхвалява Йоаким и Анна, защото девицата, родена 
от тях, е част от Божия промисъл и ще стане „обиталището на Царя”, Който 
ще обнови „овехтялото от страсти човечество”:

пае всⷯѣ колⷩѣ блⷢвисте сѧ пае патрїархъ и͗ прⷪркъ въꙁвелииⷭте сѧ. ѿ родов бо 
пронарееннои͗, и͗ ѿ прроⷦ провоꙁвѣщенои͗, родителе бысте всебогатии͗. въ нѧже 
вселит сѧ бъ. растоенаꙗ͗ собрати іс͗рлва. и͗ стрⷭтми ѡ͗бетшавшеє ѡбновити 
лвьство̋. понеⷤ приꙗ͗тилище хѡ̀тѧше бы̋вати̋ бжтⷭва прснѡдваа́ мрїа́, ѿ наала и͗ 
свы̋ше божественїи͗ прⷪрци. ѡ͗вы̋ ѹ͗бо ѡ͗браꙁ̀ы. ѡ͗вы же глы сию͗ прорекоша. є͗сть 
же и͗ ѿ патрїархъ и͗ праведныⷯ, и͗же гаданми сию͗ преⷣнаписаша. тако бо достоꙗ͗ше 
селенїю црⷭев преⷣвъꙁвѣщенѹ бы̋ти.

Повече от всички човеци вие се прославихте! Повече от всички колена 
благословени бяхте! Повече от патриарсите и пророците се възвеличихте, 
когато родители пребогати станахте на предречената от родовете, на пред-
вестената от пророците! В нея Бог ще се всели, разпиляното на Израил да 
събере и да обнови овехтялото от страсти човечество. И понеже вмести-
лище на Бога щеше да стане Приснодева Мария, от началото още и свише 
я предрекоха божествените пророци: едни впрочем чрез образи; други пък 
– със слово. И измежду патриарсите и праведниците има такива, които 
предварително чрез пророчества я описаха, защото така подобаваше: оби-
талището на Царя предизвестено да бъде27.

В похва́лноє стомѹ прⷪркꙋ и͗ бговиⷣцю и͗лїи се съдържа епизод, който пред-
образява Възкресението Христово и е изтълкуван от Цамблак като пряка 

25 М. Спасова, op. cit., с. 282, 283.
26 Ibidem, с. 290.
27 Ibidem, с. 283.
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връзка между Ветхия и Новия завет: смъртта и съживяването на сина на вдо-
вицата от Сарепта Сидонска. Когато детето умира, ожесточението на пророка 
се смекчава, той се обръща с покайна и гореща молитва към Бога. Екзегезата 
на Григорий Цамблак за смисъла и значението на епизода е напълно в но-
возаветен дух28. Тълкуванието има два важни аспекта: от една страна, Бог 
откликва на молбата на пророк Илия и това е изява на Божието милосърдие, 
човеколюбие към страдащите и дълготърпеливост към непреклонността на 
пророка, а от друга страна, съживяването на мъртвото дете предобразява 
Възкресението Христово:

ѹ͗мили сѧ прⷪркъ. в раскаꙗнїє прїиде. поꙁна ꙗ͗ко ѻ͗трока смерꙿти тъ̏и є͗сть ви-
новенъ. сътѣскни сѧ ѿвнѹтрь ѡ͗блиенїемъ съвѣсти. ѿвнѣ же глы вꙿдовыѧ. 
и͗ болѣꙁнеⷩ и͗спѹсти глаⷭ. се бо єⷭ є͗же глеⷮ въꙁꙿпи. молꙿвѹ дшевнѹю покаꙁа. ѹ͗ми-
лено провѣща, и͗ реⷱ. ѹ͗вы мнѣ ги свиⷣтелю вдовица ѹ͗ неѧ же аꙁ͗ъ живѹ с нею. 
ты̏ свⷣѣтельствова реⷱ тѹ̏ боѧщѹ сѧ тебе. и͗ ꙗ͗ко къ своєи рабѣ посла мѧ. и͗ ннѣ 
ѡ͗ꙁлобилъ є͗си и͗ мене с нею, ѹ͗моривъ сна є͗ѧ мене раⷣ. и дѹнѹ на ѡ͗троꙗ͗влѧєⷮ. 
и͗ ꙗко кро́мѣ є͗же въ тꙋ ̏ и͗сповѣданїѧ, невъꙁможно вѣныи полѹити живоⷮ. 
и͗ приꙁва га и͗ реⷱ. приꙁва рекꙿшаго и͗ єще глющѹ ти, реќѹ се ̏ прїидоⷯ. приꙁва 
рекшаго, беꙁ мене не можете творити ниьсоже. и͗ при́ꙁва га и͗ реⷱ. ги бже мои. 
да въꙁвратит сѧ ѹ͗бо дꙋша ѻ͗троища сего во́ нь. слеꙁно провѣщанїє. моленїѧ 
глъ. ги бже мои. твоѧ волѧ да бѹдеⷮ реⷱ. понеже аꙁ͗ъ раⷠ твои, и͗ снъ рабы твоєѧ, 
въ и͗хже хощеши своиⷨ долꙿготерпѣнїємъ промышлѧти. всѧ бо хощеши млтⷭи 
и͗сполнити. ꙗ͗ко єⷭствомъ блгъ и͗ млтⷭвъ, то́їю не преꙁри прошенїє моє, ащ͗е и͗ 
аꙁ͗ъ преслѹшахъ повелѣвающѹ ти. но ̏да въꙁратит сѧ дша о͗троища сего во 
нь. да прославит сѧ реⷱ и͗мѧ твоє моєго га и͗ бга, въскрсшѹ ѡ͗трокѹ твоиⷨ приꙁ-
ванїємъ. да бѹдеть сеи ѡ͗трокъ наало въскрⷭнїѧ мртвыⷨ вѡ ѡ͗браꙁ твои. понеⷤ 
и͗ ты̏ первѣнець и͗ꙁ мртвыⷯ бѹдеши. да поꙁнають вси ꙗ͗ко престѹпленїє ѹ͗бо 
смерть и͗сходатаи. твоѧ же благость въскрсенїє.

Умили се пророкът и се разкая, разбра, че за смъртта на момчето той е ви-
новен, притесни се вътрешно от изобличението на съвестта, а външно – от 
думите на вдовицата, и изпусна болезнен стон (защото това означава „въ-
зъпи“). Душевен смут показа, жалостно извика и рече: Горко ми, Господи, 
свидетелю на вдовицата, у която аз живея заедно с нея. Ти свидетелства 
– рече, – че тя се бои от Тебе, и ме изпрати като при Своя рабиня. И днес 
наскърби и мене с нея, като умори сина ѝ заради мене (по 3 Цар 17:20). 
И три пъти духна върху момчето – на Троицата тайнството показвайки 
и че извън нейното изповедание е невъзможно вечен живот да се получи. 
И призова Господа. Призова изреклия: Докато ти още говориш, ще ти река 

28 Новозаветното в тълкуванието се отнася за тайнството на Троицата, без чието изпо-
ведание не можеш да получиш вечен живот, и за възкресението на момчето като начало на 
възкресението на мъртвите по Негов образ: престъплението е изходатайствало смъртта, а Не-
говата милост – възкресението.
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„дойдох“ (по Ис 65:24); призова изреклия: Без мене не можете да вършите 
нищо (Йо 15:5). И викна към Господа и каза: Господи, Боже мой! Да се вър-
не душата на това момче в него (3 Цар 17:20)! Плачевен възглас, молитве-
ни думи изрече: Господи, Боже мой, … да бъде Твоята воля (Мт 6: 9–10), 
понеже аз, Твоят раб, и синът на Твоята рабиня, за всичко чрез Своето 
дълго търпение ще се грижиш, всичко ще изпълниш с милост, защото по 
природа Си благ и милостив, само не отхвърляй моята молба, макар че аз 
не послушах, когато Ти повеляваше, но да се върне душата на това момче 
в него, да се прослави името Твое – на моя Господ и Бог, като възкръсне 
момчето чрез Твоето призоваване. Да бъде това момче, началото на въз-
кресението на мъртвите по Твоя образ, понеже и Ти ще бъдеш първият 
(възкръснал) от мъртвите. Да разберат всички, че престъплението е изхо-
датайствало смъртта, а Твоята милост – възкресението29.

Макар и привидно „встрани” от темата, ще се спра на случки и епизоди, 
свързани с деца, за които се проповядва в Книгата Григорий Цамблак.

Загубата на дете

В словото ѻ͗ ѹ͗сопшииⷯ Цамблак е включен епизод за ранната смърт на 
знатен, красив, добродетелен и високообразован юноша, за когото близките 
неутешимо скърбят: 

но ̏ю͗нъ бѧше реⷱ ю͗ноша. и͗ в самомъ єⷭства цвѣтѣ. красенъ посреⷣ совъꙁрастныиⷯ. 
въ ꙗ͗жденїи. въ борбахъ. въ играⷯ. въ сло́весеⷯ накаꙁаⷩ. въ ѿвѣтѣхъ и͗скѹсенъ. 
ѹ͗енїє и͗ꙁвыклъ бѧше высо́коє. всⷯѣ и͗же в полатѣ юныⷯ превъсходѧше и͗ телес-
ною лѣпотою. и͗ дшевною добротѣтелїю.

Млад беше, казва, юноша в самия разцвет на живота; цветущ сред връстни-
ците си; в ездата, в борбите, в състезанията, в речите изкусен; в отговорите 
опитен – високо образование беше получил; всички младежи в палата пре-
възхождаше по телесна красота и по душевна добродетел30.

Епизодът само на пръв поглед е „притчов”, защото всъщност християн-
ската теза, че смрть сонъ и͗ ѿ трѹ́довъ покои єⷭ, тук е представена в чисто чо-
вешки аспект: болезнена и неутешима за близките е преждевременната смърт 
на дете. След като припомня думите на Соломон, че причината за смъртта на 
юношата е да не ꙁло́ба и͗ꙁмѣнить раꙁѹма є͗го, екзегезата на Григорий Цамблак 
е, че тази смърт също е промисъл Божи:

29 Ibidem, с. 245–246.
30 Ibidem, с. 85. 
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достоить ра́довати сѧ паⷱ, понеже въ та́ковомъ въсхыщенъ быⷭ въꙁра́стѣ, 
невѣдомоє бо къ прежнїиⷨ то́говы жи́ꙁни. съмнѣнїє подавааше. да не по 
со́ломѡ̀нѹ ꙁло́ба и͗ꙁмѣнить раꙁѹма є͗го. и͗лѝ лес́ть прев́ратить дшꙋ є͗го. сеѓо раⷣ 
въсхыщенъ быⷭ. прес́тавленъ быⷭ.

Подобава повече да се радваме, че е бил грабнат в такава възраст, когато 
не познава съмнението за прежното в неговия живот, за да не би злобата – 
според Соломон – да промени неговия разум или коварството да разврати 
душата му. Заради това бе грабнат и бе преселен31.

От друг аспект е представено отношението към живота и смъртта в пох-
валноє стымъ великомнкоⷨ. етⷠредесѧтимъ. Най-младият от 40-те мъченици 
(майката се обръща към него с ѻтроче) е изваден от езерото преди остана-
лите, пощаден от мъчителите заради младостта и красотата му. Майката му 
с последни сили го вдига на раменете си и сама го връща в колата с труповете 
на останалите негови състрадалци. Цамблак утвърждава християнското раз-
биране за смъртта в името на Христа като победа над смъртта и като врата 
към вечния живот: 

є͗диного же токмо прежⷣе ꙗ͗коⷤ тⷯѣ и͗ꙁ воды и͗ꙁѧша. пощадѣваше раⷣ ѡ͗браꙁа красо-
ты и͗ ю́ности, мнѧще того хо́тѧща быти жива. и͗ понеже на колеса въꙁложиша 
блжнаа ѡ͗на трѹ́пїѧ ѡ͗стрѹпльшаа врага. и͗ к рѣцѣ въвергнѹти и͗дѧхѹ, и͗ ѡ͗нъ 
ѡ͗ставленъ на мѣстѣ лежаше. пришеⷣ ꙗ͗же того мти рожⷣешїѧ. ѡ͗брѣтаєⷮ дышꙋ-
ща. ко́лесѻⷨ съ мѹеникы ѿшеⷣшиⷨ… аб͗їє ꙗ͗ко того видѣпото ѿ дрѹговъ и͗ ѿ 
състрадалеⷰ и͗ господїи ѡ͗сталъ єси реⷱ ѡ͗ ѻ͗трое. пото подвигѹ споⷣбль сѧ ѿ 
вѣнець ѡ͗стаєши. пото пѹинꙋ преплѹвъ въ при́станище вꙿнити не хощеши. и͗ 
кѹпно словесы въмѹживши єⷭство и͗ ꙁа рѹкы є͗мши. воꙁложи на свою ра́мѹ. и͗ 
текѹщи є͗лика тои подавааше си́ла дондеже ко́леса достигъ. въꙁложи тамо сна 
рекꙿши. се ̏ннѣ то добро и͗ли то кра́сно. но ̀єже жити братїи вкѹпѣ. послѣдꙋи 
проеє аⷣ до́брѣ ѿ и͗хже ꙁлѣ и͗ꙁостаⷧ бѧше.

Само единия преди тях извадиха от водата, понеже го пощадиха заради 
красотата на лицето и младостта, очаквайки, че ще живее. И понеже нато-
вариха на коли блажените трупове, изранени от врага, и към реката тръг-
наха да ги изхвърлят, а той лежеше на мястото, където беше оставен, дойде 
родната му майка и го намери още дишащ, а колите с мъчениците бяха 
вече отминали… щом го видя, рече: „О, чедо, защо си изостанал от прия-
телите, от състрадалците и от господарите? Защо, удостоил се с подвиг, от 
венеца се отказваш? Защо, морето преплувал, в пристанището не искаш 
да влезеш?”. И с думите едновременно, всички сили като събра, хвана го за 
ръцете, вдигна го на раменете си и тичайки, колкото ѝ позволяваха силите, 
настигна колата и положи там сина си, като рече: „Колко хубаво и колко 

31 Ibidem.
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приятно е братя да живеят наедно! (Пс 132:1) Последвай разумно, чедо, 
тези, от които неразумно беше изостанал…”32.

Децата в семейството

Григорий Цамблак е наставник, който изтъква, че християнска доброде-
телност се възпитава от ранна възраст в семейството, ако то е благочестиво 
и праведно. Той маркира важността на темата за живота и възпитанието на 
децата, без да я разгръща изчерпателно. В жив, одухотворен образен епизод 
Цамблак разказва за драматичната съдба на децата, когато между родителите 
липсват разбирателство и любов:

то́ же и͗же въ съпрѧженїи бра́ка, ащ͗е не по ап͗лⷭѹ тѣхъ бѹдеть лю́бовь и͗ є͗ди-
номыслїє. ко́тороє велиⷱство ꙁло́бы та́ко́вомѹ томленїю ра́вно бѹдеⷮ. є͗диномѹ 
лкꙋ ра́ꙁдѣлѧємѹ на многы а́сти. и͗ бѹдета ѡ͗ба реⷱ пи́санїє въ плоⷮ є͗дин. 
ѿсюдꙋ, нен̀ависть. сѹ́дове. прѧ̏. ѿ ѻ͗бою стра́нѹ рожⷣеныиⷨ а́домъ стрⷣанїє. ѡ͗въ 
бо ̀ѹбѡ̀, ра́ди жен̀ы сиⷯ ѿвра́щаєт сѧ. ѡ͗ва же раⷣ мѹжа сихъ ѿрѣваєⷮ. стѧжанїѧ 
ѹ͗малѧют сѧ. при́бытоⷦ не приходиⷮ. и͗бо ̀домѹ влⷣка сїѧ ѡ͗ставль межⷣѹсобнои 
внемлеⷮ бра́ни. на дво̋є и͗стъщанїє бываєть. ꙗ͗ко южⷣаѧ ѻ͗бои͗ своѧ кра́дꙋть. нⷭѣ 
та́мо слы́шати на́шаа. но ̏сїє моє. ѡ͗но твоє

Ами тези, които са обвързани в брак, ако – според апостола – между тях 
няма любов и единомислие, коя грамада от злоба ще бъде равна на подоб-
но мъчение, когато един човек е разкъсван на много части? И ще бъдат 
двамата – казва писанието – една плът (1Кор 6:16). И след това – ненавист, 
съдилища, разпри, за родните деца от две страни страдание: единият впро-
чем заради жена си се отвръща от тях, тя пък заради мъжа си ги отблъсква; 
придобитото намалява, приходи няма, защото стопанинът на къщата като 
ги изостави, междуособна битка подхваща. Разхищенията са на две стра-
ни: и двамата своето крадат, сякаш е чуждо. Там не се чува „наше“, а „това 
е мое“, „онова е твое“33.

Безнравствена майка – покварена дъщеря

В сло́во на ѹ͗сѣкновенїє гла́вы тⷭ҇наго и͗ сла́внаго прⷪ҇рка и͗ прⷣтѧ и͗ крⷭ҇тлѧ 
іѡ͗͗анна почти кинематографично и много зрелищно е разгърнат епизодът, по-
чиващ върху евангелския текст Мт 14:3–11. Цамблак показва колко ужасна 
е последицата за дъщеря, чиято майка е безнравствена: дъщерята на Ироди-

32 Ibidem, с. 138–139.
33 Ibidem, с. 84.
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ада е ꙁлыѧ лꙿвица ꙁлѣишаѧ ски́мна. Поради ограничението за обема на статия-
та няма възможност да се приведе по-значителен текст като илюстрация, но 
достатъчно е да се извлекат и да се успоредят сравненията и епитетите, с кои-
то Цамблак характеризира Иродиада и родната ѝ дъщеря от Филип, брата на 
Ирод Антипа34:

Иродиада: ѡ лѹкавыѧ жены (о, лукава жено!); тоѧ же (на Йезавел) прелѹка-
ваа внꙋка; лѹкавои женѣ; тоѧ́ и͗рѡ́дїады тоѧ мерꙿскыѧ тоѧ прелюбодѣица; 
ѡ͗ новаа іє͗͗ꙁавель; 

дъщеря ѝ: т҄ꙋ самѹю плѧсавшѹю. т҄ѹ самꙋю скакавшѹю. в неи же дїѧволъ 
и͗ плѧсаѧ и͗ скаѧ; сквернаа ѡ͗на и͗гралница; ѿ є͗же плѧсати рѹкама ѡ͗бнажены-
ма до лакꙿтеи и͗лї и͗ множає и͗ нѣкыѧ гла́сы ѹ͗хыщреныѧ паⷱ неже єⷭственыѧ 
испѹщати и͗ сло́веса поⷣбнаа симъ прилагати и͗ є͗дино ѿ ѻ͗боиⷯ страсти творити 
въꙁгорѣнїє ѿ є͗же и͗ꙁвивати сѧ и͗ въсскацати и͗ гла́вѣ сѣмо и͗ о͗намо ѡ͗бращати 
сѧ и͗ власовъ съє͗диненїю на многы раꙁдѣлѧти сѧ ѧсти ꙗ͗же всѧ бѣснѹющих 
сѧ сѹⷮ а ͗не цѣломꙋдръствѹющихъ; ѡ͗ бестѹдъныѧ ѡ͗ны; сквернѣи ѻ͗трокови-
ци; ра́ди и͗гранїѧ блꙋднаго; бестѹдною ѡ͗троковицею; всесквернаа ѡ͗на блѹдны-
ма рꙋкама сщеннѹю гла́вѹ прїємши; ꙁлыѧ лꙿвица ꙁлѣишаѧ ски́мна; ѡ͗ плѧса-
вице неистаа.

Въпреки че изследването не е с лингвистична насоченост, интересно 
е да се отбележи поне с какви лексеми се назовават децата в проповедите от 
Книгата Григорий Цамблак. Оказа се, че в тях се регистрират почти всич-
ки познати в старобългарския книжовен език думи, с които се именува дете 
според неговата възраст и пол. Броят на употребите на словоформите от тези 
думи в Книгата Григорий Цамблак е изненадващо голям35: 

отрокъ [(28) 20б16, 28б10 sq., 76а22 sq., 90б17, 96б7, 102б2 sq., 113а13, 128б1, 
156а5, 160б1, 163а16, 165б9, 193а2, 193б1 sq., 193б6, 205а9, 205б9, 205б16, 206а11, 
206б22, 206б23, 207б12, 208а15, 210б10, 240а23, 241а11, 268а14, 270б10]; 

ѧдо [(27) 4б17, 17б6, 19а14, 23а13, 28а1, 28а2, 36а6, 43б9, 48а14, 61а5, 72б12, 
81а10, 102б14, 109а2, 109а3, 112а14, 112а15, 133а4, 133б19 sq., 135а4, 135а11, 
136а12, 140а9, 158а13, 191а9, 203а15, 254а9]; 

34 Понеже Цамблак се придържа строго към евангелски текст, в който не се споменава 
името на дъщерята на Иродиада и Филип, той не употребява името Саломе, макар че става 
ясно, че познава хронографските съчинения, в които името ѝ е споменато.

35 Азбучният указател на лексиката на 18-те проповеди в Книгата Григорий Цамблак е от 
личния ми архив. В квадратни скоби за думата се дава индекс, който включва фреквентност, 
номер на листа а/б и номер на реда, а думите с пренос имат знак sq. 
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отроѧ [(14) 61б6, 63б12, 72а7, 102б2 sq., 163б16, 164а2, 164а7. 164а10, 167а17, 
164б2, 164б11, 166а4, 167а6, 268а14]; младеньць [(9) 39а13, 80а4, 112б21, 112б24, 
162а22, 162а1, 162б1, 163б6, 164а4]; отроковица [(6) 29а15, 236а8, 237а17, 239б4 
sq., 248б10 sq., 251б23]; дѣти (мн.) [(5) 60а12, 112б8, 113а3, 113а7 sq., 234а18]; 
отроище [(5) 206б9, 206а23 sq., 206б19 sq., 207а14; 207б8 sq.]; юноша [(5) 49б1, 
184б22, 192б13 sq., 266б22, 267а13]; богоотроковица [(3) 244а10 sq., 246б1 sq., 
251б24]; вънѹка [(3) 232а16, 233а7 sq., 243б7 sq.]; вънѹкъ [(5) 25б9 sq., 26б11, 
251б1, 257а18, 257а20 sq.].

Не посочвам индексите за дъщи и сꙑнъ, понеже употребите им са мно-
гобройни. Не привличам и други начини за назоваване на деца (напр. чрез 
символи и метафори) или чрез други части на речта, употребени като съ-
ществителни имена (напр. чрез прилагателни и причастия: юнꙑи ‘юноша, 
младеж’36, съсꙑи ‘младенец; сукалче’37; съсѫщеи мн.ч. ‘невръстни, неопитни 
хора’38 и много други).

Проповедите на митрополит Григорий Цамблак са словесна съкровищ-
ница, от която всеки може да почерпи нещо, от което се нуждае в своето 
християнско битие. И тъжното е, че цели шест века те не бяха достъпни за 
християните, които се нуждая от словесен хляб, засищаш душата и хранещ 
ума.

36 Старобългарски речник, т. 2, София 2009, с. 1222.
37 Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков), ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерка, 

Э. Благова, Москва 1984, с. 668.
38 Старобългарски речник…, т. 2, с. 864.
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РЕЗЮМЕ 
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Дети в Книге Григория Цамблака – божественный промысел  

и святость
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прообраз, пророчество, ветхозаветные и новозаветные цитаты

В данной статье анализируются пассажи из проповедей, содержа-
щихся в Книге Григорий Цамблак, в которых раскрывается идея о том, 
что дети являются выразителями божественного промысла по причине 
своей святости, праведности и чистоты. Ветхозаветные цитаты, в ко-
торых упоминаются дети, а также связанные с ними пророчества яв-
ляются метатекстом, на основании которого митр. Григорий Цамблак 
строит свои проповеди. Он обосновывает и доказывает свой тезис 
о том, что эти дети ѿ ѻбѣтованиꙗ, что они воплощают божественный 
промысел и являются прообразами новозаветных лиц и событий. Во 
всех эпизодах, в которых раскрывается и обосновывается данная идея, 
Цамблак неизменно и постоянно подчеркивает единство Ветхого и Но-
вого заветов. В статье приводятся примеры из проповедей, связанных 
с рождением по обетованию Исаака, Самсона, Самуила, Йоана Крес-
тителя, Богородицы и Иисуса Христа. Талант проповедника Григория 
Цамблака проявляется в его художественном умении сочетать рито-
рическое с повествовательным и гимнографическим. Богатый «цвет-
ной» язык и манера повествования помогают ему рисовать яркие и об-
разные картины, сочетающие в себе высокий художественный стиль 
с разговорными элементами, а речевые конструкции, яркие метафоры 
и символы, а также вплетенные в текст гимнографические строки до-
полнительно «оживляют» ритм текста, делая его динамичнее.

Помимо заявленной темы не менее важными оказываются про-
блемы, связаные с детьми в семье, с воспитанием их в добродетели, 
с пагубным и развращающим влиянием неблагочестивости на их души.

В проповедях представлены (при этом в активном употреблении!) 
почти все лексемы, которыми в старых славянских текстах называют 
детей, учитывая их пол и возраст.


