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Проф.протопрезвитер д-р Николай Шиваров 

 

Извори на християнската иконография и идейните промени в нея* 

Исторически и съвременен поглед 

 

В немалко случаи, когато се изследва началото на християнската 

иконография и на нейното развитие в Източната църква, се обръща поглед към 

древното египетско изкуство и по-частно към Фаюмските портрети. Правилно се 

тръгва от убеждението, че човешката култура представлява нещо единно, което в 

повече или по-малко разнообразни варианти се предава в една или друга 

съществуваща традиция, както и в новопоявила се и развиваща се. 

Потвърждение на тази постановка би могло да се открие също в моделирани с 

варовикова паста черепи на видни предци в неолитното предкерамично селище 

на Тел ес-султан (по-късно Йерихон, северно от Мъртво море), засега най-

древния град открит археологически. Реконструкцията на образа включва 

изписване с черно на веждите и с червен цвят на устните. Образът има преди 

всичко култово значение,
1
 което несъмнено включва и цветовата символика, 

която има своето идейно съдържание. Същевременно обаче е необходимо да се 

взема предвид опасността от две крайности: извънбиблейските изображения да 

се приемат твърде конкретно или прекомерно абстрактно, като отделното се 

взема в съответния  исторически  контекст при съзиране на общото 

надвишаващо епохата.
2
 Това означава в сходствата да се открива и възможната 

идейна промяна, не просто предполагаемата заемка, а валидното за следващи 

времена. Тази е и трудната задача в настоящата кратка публикация. 

Християнството възниква на Изток. В Антиохия Велика повярвалите в 

Иисус Христос се наричат християни, но несъмнено трябва да се вземат под 

                                                 
* Студията е публикувана в Сборник с доклади от научна конференция „Православие и 

постмодернизъм”. Изд. Фондация „Покров Богородичен”, София, 2010, с. 7-41. 
1
 Kenyon, Kathleen. 

2
 Ср. Othmar Keel, Die Welt der altorientalischen Bildszmbolik und das Alte Testament. Am Beispiel der 

Psalmen. Göttingen, 1996, 10ff. 
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внимание и културно-историческите корени в старозаветното общество. 

Апостолите и мнозина от християните тогава са от юдейски произход. 

Богослужението в храма в Йерусалим  се посещава както от Иисус Христос, така 

и от членовете на първите християнски общини в града и от други места. Всичко 

това говори за многообразие още в началото на религиозния живот и на 

богослужението по-частно. 

Самият живот в християнската общност и извън нея претърпява неизбежни 

изменения, поради което е наложително идейните и художествените промени да 

бъдат разкривани в конкретни общи и частни случаи. Това е необходимо също 

когато в оформящите се традиции има и прилики и сродства, понеже зад тях 

нерядко стоят идеологически причини, предизвикващи дадени промени. Затова 

задача в настоящата публикация е да се посочат също ясни паралели на сходства 

и различия, които биха били свидетелства за важни етапи в процеса на развитие 

на визуализацията в текста и иконографските творения. 

Още в самото начало трябва да се изтъкне, че терминът иконография се 

схваща различно и прилага по различен начин. На Запад той включва 

изследвания на всички материални находки с изображения като се правят опити 

за определяне на тяхното жанрово и идейно съдържание. В обсега на 

православните църкви обаче семантичното съдържание на термина е свързано с 

иконите като се обръща внимание на тяхното значение като обект на 

преклонение съобразно характеристиката, дадена им на VІІ Вселенски събор. 

Следователно в първия случай иконографията включва всякакви идоли и 

магически визуални представи, при които обикновено божеството или 

магическата сила се отъждествява с изобразеното. Във втория се прави разлика 

по същество между първообраза, който е историческа величина, и иконата като 

неин отобраз.. Това трябва да се взема под внимание и когато се ползват научни 

погледи или цитати от първата с обширното схващане на термина иконография. 

 

* 
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Началото 

Животът на библейските автори протича главно в ханаанските предели и 

впоследствие в израилските. Наистина първоначално израилски родоначалници 

като Авраам живеят на юг и на север в Месопотамия. Клинописните таблички от 

Нузи показват наличието на не малко общи обичаи с населението в Харан. Към 

материалните изяви на вярата на разнообразното население спадат и т.нар. 

терафим. Но като  че ли те имат някакво визуално оформление, което обаче в 

старозаветните текстове не е ясно посочено, навярно поради тяхното 

отхвърляне. В полза на този извод е съобщението, че библейският патриарх Яков 

след пристигането си от Харан в Ханаан събрал всички езически предмети 

налични в семейството му и ги закопал под един дъб край Сихем (Бит. 35:4). 

Поради това вниманието за някакви възможни генетически връзки в сферата на 

изображенията би трябвало да се насочат най-напред към Египет. Влиянието на 

тази голяма и високо културна страна в Обетованата земя – пряко или косвено 

чрез ханаанското крайбрежие (Финикия) – е оставило следи и от много по-ранно 

време. Израил в Ханаан изпитва от големия съсед натиск политически и 

културно, но същевременно особено пророческата съпротива и акцептирането й 

от народа не дават възможност това влияние да остави забележителни следи от 

изобразително изкуство. Столетия по-късно голямата юдейска диаспора в Египет 

по време на персийското владичество и на Птолемеите има свой богат 

литературен, културен, политически и култов живот. Отведените в плен юдеи 

във Вавилония навярно изитват влияния от месопотамски характер, но там 

действа и пророк Йезекиил. Както изглежда, посредник за приемане на чужди 

идеи, вкл.прояви на изкуството, е елинизацията, които около ІІ в. пр.Хр. засягат 

по-чувствително също юдеите в Палестина е Рим. Столичният град и често 

високо развитите области на империята му на голямата империя и нейната 

област играят роля в някаква степен и спорадично за появата и развитие на 

християнски изображения. Това са и сферите на възможни извори в произхода 

на християнската иконография. Следователно погледът относно произхода и 
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началните стъпки на християнската иконография трябва да се отправи главно 

към Египет и Ханаан, Юдейския контекст, Елинизма и Рим, 

 

Кратка характеристика за древния египетски картинен подход 

Важното място, което заема Египет, се основава на международните му 

прояви, особено вследствие на завоевателната политика на фараоните от Новото 

царство (като се почне от ХVІ в. пр.Хр.), но не са малко и свидетелствата за 

египетско влияние в сетнешен Ханаан още през ІІ хил.пр.Хр. до римската епоха. 

Библейски автори не отминават тези факти, макар и откъслечно (като по-

интензивно след ХІІІ в. пр.Хр.). Затова оправдано в научни изследвания се 

обръща поглед към тази страна и като място, което оказва въздействие за 

появата и развитието на юдейската и на християнската култова живопис. Това 

изисква да бъде хвърлен поне накратко поглед върху идейни особености в 

египетското изобразително изкуство. 

Извор за египетските изображения е околният свят: хора, животни, 

растителност.  В подобора и трактовката им се забелязват в тях определени 

тенденции, които отразяват и идейния мир на египтяните в една или друга епоха. 

- При изобразяване на хора художникът действа повече обобщително въз 

основа не само на моментните вълнуващи го въпроси и информации, които са 

пропити в идейно отношение с негови религиозни, политически или мирогледни 

възгледи. 

- И все пак, символиката заема предно място, а индивидуалното се предава 

в по-общи очертания. 

- Писарят-художник, се стреми към цялостно предаване на фигурата на 

човека и затова главата обичайно е в профил, а тялото – в en face. Той се води 

навярно от идеята, че цялостният човек тряба да е насочен към вечността (и 

слънчевия бог). 

- Има случаи и когато лицето е обърнато в друга посока, а във Фаюмските 

портрети понятно образът на покойния е даден фронтално към зрителя. 
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- Починалият вече е представен замислен, в съзерцание. При него не се 

забелязва някакъв жест за дейност, каквато е проявявал приживе. 

- Магическите представи в древната египетска религия дават своя отпечатък 

за концентрация без случайни други изобразявания. 

- Ракурсът, перспективата, дълбочината, сянката и пространствеността не 

намират пряка изява. Това оказва влияние индивидуалното (вкл.обрисуването на 

възрастта) да не бъде вземано под надлежно внимание. Изясняване в някаквва 

степен се дава писмено чрез титлата и отбелязване на името на изобразения. 

Проличава характерна линейност, поради което изобразеният не е обърнат към 

зрителя.
3
 

- Според египетски представи, части на човека са тялото, душата и сянката 

като важно значение имат три типични египетски религиозни идейни акценти за 

Ка, Ах и Ба, които не са винаги ясно определеляни и имат семантични нюанси и 

по-късно забележимо разпростиране върху по-широки египетски кръгове.
4
 

Отначало се приемало само царят е бог, че само той притежава духа - Ба (Бай). 

След Старото царство вече си пробива път мнение, че и другите египтяни имат 

Ба. Ка е двойник, жизнена сила, гений защитник, индивидуалност, личност. 

Именно “тази част от човешката личност може да бъде изобразявана със 

средствата на изкуството”.
5
 Необходимо е да се прибавят и някои детайли в 

разбиранията, които свързват представите за Ка с изображението и култа. 

“Тялото и Ка не виждат”, но “двете притежават способност да чуват и 

благодарение на “чуването” влизат в общение с нашия свят”. “Мъртвото тяло и 

изображението Ка притежават чувство за мирис”, тъй че ритуалното прекадяване 

има своя култов смисъл.
6
 Все пак, с ритуала “отваряне на очите и устата” в 

                                                 
3
 С изключение на тези на покойници. Ср. Woldering,Imgard. The Art of Egypt. New York, 1963, 81-82. 

Изобразяваният да не е обърнал лице към зрителя впрочем не е само прерогатива за египетското 

изобразително изкуство. То се забелязва например и при партяните. 
4
 Луркер, Манфред. Богове и символи в Древния Египет. Прев. А. Георгиев. Ред. С. Игнатов. С., 1989, 63-

64 
5
 Подчертаването е мое,а цитатът е от Игнатов Сергей. Египет на фараоните, С., 1996, 72. 

6
 Игнатов, С. Египет на фараоните, 73. 
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Египет, а и в Месопотамия се изтъквало, идолът отговаря на изискванията и 

божеството ще обитава в него.
7
 

- Забелязват се и някои стандартни характеристики при човешки образ: 

младият е физически строен и мускулест, а възрастният е закръглен, пълен. 

- По идейни предпоставки изобразяването на фараона заема централно 

място и фигурата му е винаги по-голяма от тези на другите (египтяни и 

неегиптяни) и е поставена на равнище на “окото” на боговете, изобразявано и 

като “око на Хор” над мястото за сядане на трона.
8
 Някои варианти в размера на 

фигурата са неизбежни. 

- Двуизмерността е типична, а триизмерността е налице само при статуите, 

респективно идолите.  

- Налична е подчертана цветова разлика между мъжа и жената, между 

египтяните и другите народи. 

Предложената характеристика на египетските изобразителни идеи отразява, 

разбира се, една традиция, постепенно оформяна, към която като цяло и в нейни 

детайли може да се очаква да има връщане към по-раншно. В някаква степен тя 

би могла да оказва влияние и извън Египет. Дали тези изводи са известни само в 

тесен кръг на жреци и доколко биха могли да бъдат узнати извън Египет, всичко 

това остава обаче в пределите на предположенията. Все пак съвременните 

научни анализи, изводи и заключения позволяват да се правят сравнения в 

идейно отношение по-частно с юдейски изображения и християнски, чиито 

резултати са правдоподобни. 

 

Изображенията в юдейския обществен и култов живот 

1. В старозаветната традиция намират отражение ясно две тенденции. 

Нормативно погледнато, голяма част от народа стриктно спазва Божията заповед 

                                                 
7
  Вж. Шиваров, Н. Традиция и съвременни методи. Образът Божи в човека. – В: Балканска научна 

конференция ХХІ век – Балканите – Наука и образование. Пловд.унив. Филиал “Любен Каравелов”, 

Кърджали, 1-3 ноември 2002. Кърджали, 2002, 550-554. 
8
 Луркер, М. Богове и символи, 136-138. Тук не е възможно да се спре внимание на детайли и дискусии, 

само да се подчертае, че по-малко йерархически важният не може да гледа отвисоко важната фигура. 
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да няма изображения и да не им се покланят като на Бога. Това разпореждане на 

Втората Божия заповед  все пак е  разбирана различно. По неоспорим спомен 

върху Ковчега на завета има два изляти от злато херувими, изобразяващи явно 

духовни същества като Божии пратеници и посредници между Бога и хората, 

каквито се споменават в края на разказа за грехопадението. Освен това, в Светая 

светих в Йерусалимския храм Соломон поставя две големи фигури на херувими, 

със златно покритие, по 10 лакти (повече от 5 м) високи, които са схващани като 

видим престол на невидимия Бог (ср. 1 Цар. 4:4; 2 Цар. 6:2; Ис.37:16 и др.). Във 

видение на пророк Йезекиил се споменават четири живи същества като носители 

на Божия трон (с човешки облик, лъвски, на телец и на орел). Така на практика в 

религиозния и обществения живот на Израил съжителстват две различни 

схващания: за изображения и за отричането им,  но единствено  в култов смисъл. 

Вярващите са единни само в това, че божеска почит не трябва да се отдава на 

каквото и да е изображение, което насочва мисълта, че може да се оспорва 

категорично по онова време само възможна култва функция на изображение. 

Египетското влияние в Ханаан и впоследствие в Израил след създаването на 

негови държавни власти е засвидетелствано от артефакти и от описания в 

старозаветни текстове. Навярно по дипломатически причини Соломон построил 

дори малко светилище (храм) край столицата си, в угода на жена си от египетски 

произход, и дори бил на богослужение там (ср. 3/1 Цар.11:4-8). Влиянието 

понякога не е директно, но е чрез посредничеството на Финикия. Откритите в 

развалините на двореца в Самария, столицата на северното, израилско царство, 

резбени изображения на слонова кост показват именно това 
9
 (ср.съобщението, 

че дворецът е наречен слоновокостен, 3/1 Цар. 22:39). Наистина, тази традиция е 

под влиянието на държавния превес на Египет като велика сила. В самия Израил 

има обаче сили, които са активно против обвързване с египетската политика, 

религия и култура в един или друг исторически момент, особено когато 

                                                 
9
 Вж. Шиваров, Н. Библейска археология. С., 1992. 
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държавата изпитва слабост и се появява още един силен противник, например в 

лицето на Асирия или Вавилония. 

Чуждото влияние се чувства и като модно увлечение. От VІІІ/VІІ в. пр.Хр. е 

например керамичният фрагмент с изображение на цар на трон (местно 

производство, но по асирийски образец), намерен в двореца на хълма Рамат 

Рахел южно от Йерусалим.
10

 Вследствие на това, че брадата на царя не е на 

букли, може да се съзре в рисунката местно наподобяване. На често третираните 

графити-изображения върху делви от Кунтилет Аджур не е необходимо да се 

спира внимание, тъй като са от места на търговски път, на които може да се 

срещнат различни религиозни изяви, а и изображенията нямат съпроводителни 

надписи и явно нямат нататъшно влияние.
11

 

Навярно културното увличане не е еднакво в отделните слоеве на Израил - 

било в страната или извън нея. Възможно е то да е и локално ограничено на 

места, където има по-чести контакти, най-вече търговски. Но въздействието 

може да намери и половинчато следствие. В Елефантина в Горен Египет 

например юдейските наемни войници и семействата им продължават да почитат 

своя Яхве и му построяват храм (VІІ-VІ в.), въпреки че същевременно се подават 

на приемане на финикийска богиня (Анат), възприета в Египет по-рано.
12

 

2. Съществуването паралелно на култ без изображения и с изображения, без 

спомени обаче за силни стълкновения между застъпниците им, са 

засвидетелствани и по археологически път. В самата Юдея и извън нея в 

синагоги са открити фрески и мозайки с човешки фигури и с надписи, които ги 

свързват със забележителни библейски събития и лица. Без да се пренебрегва 

начина на изпълнение, в това изследване съобразно темата вниманието е 

насочено към застъпваната в тях тематика и към идейното съдържание в 

запазените синагогални изображения. По-подробно то се спира на синагоги в 

                                                 
10

 Вж. Шиваров, Н. Библ.археология, 29. 
11

 Възможно е само отделно археологическ и историческо изследване, което би било по-пространно. 
12

 Вж. Шиваров, Н. Библейска археология, 266-8, 330, 387, 400, 404, 431-2, 467. 
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Палестина, където се появява и оформя християнството като човешки отговор на 

призива на Иисус Христос. 

3. Синагогата е по-различна от предишни юдейски религиозни и други 

институции. Йерусалимският храм преди вавилонския плен е държавно 

религиозно средище с култово предназначение. Наистина има предание за 

задължение на свещениците и левитите да упражняват религиозна учителна 

функция, но за нейното съдържание, обем и регулярност почти нищо не е 

известно. Може би тя се заключава в спорадични изяснения на закона в СЗ и на 

култови обичаи. Добре е да се припомни като ярък пример в пространен текст за 

конфликта на пророк Илия с Ахав и жена му Йезавел. В него прозира не само 

официално въвеждане на диотеизъм (поставяне на Ваал до Яхве, макар и без 

отсянка дори на някакви взаимоотношения във вярванията за тях), но и 

прокарване на ханаанско право (царят да наследява имотите на осъдените на 

смърт, засвидетелствано в документи от Алалах и Угарит). Никъде в спомените, 

дори във връзка с явното противодействие с принасянето на жертвоприношения 

на отделни жертвеници на планината Кармил, не се дори загатва за поучителна 

намеса на свещенство – в полза на царя (от страна на дворцови или т.нар. 

култови пророци) или на пророк Илия. В Йерусалимския храм на големи 

празници присъства народът в своя двор, но обредите се извършват в 

свещеническия двор, откъдето би могло да се чуват само откъслечни думи или 

фрази. В синагогата обаче, както показва и практиката още в началната й фаза, 

например в дома на пророк Йезекиил в Месопотамия, изпъква общата молитва 

на общината, която придружава словото, което пророкът получава във видение 

от Господа, т.е. събранието като цяло се приема, че е осветено с Божие 

присъствие (Йез. 8:1; 14:1). От намерени синагогални надписи върху плочи в 

Египет може да се заключи от друга страна, че синагогата е място за духовно и 

културно единение на юдеите, което поради това се е нуждаело от официалното 

одобрение на съответната държавна власт, легализиране чрез изричното 

упоменаване в надписа на името на царуващия пореден владетел Птолемей. 

Навярно поради това, че синагогите са всестранни средища за юдеите, 
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антисемитски изстъпления започват от една или друга местна синагога.
13

 С 

други думи, под синагога отначало се разбира по-широко самото събрание на 

юдеите, а след това с тази дума се обозначава и се оформя като място: за 

богослужене с четене от Закона (Тора), за общи обсъждания и за съд, за 

ръководство на общината. Впрочем, зачатъци на синагогална практика биха 

могли да се открият и в случая с юдейския храм в Елефантина. Обикновено 

вниманието на изследователите е насочено към жертвоприношенията в него, тъй 

като се смята, че египтяните не можели да търпят да се принася там овен, а 

техният бог в този номос е богът-овен Хнум. Но в такъв случай, реакцията на 

египтяните и водещите ги жреци е твърде закъсняла – в 409 г. пр.Хр. след 

вековно съществуване на храма. Отначало юдейската военна колония ще да е 

била на египетска служба, а след завладяването на страната от Персия – на 

персийска. В отсъствието на персийския управител местният египетски гняв 

довежда до разрушаването на храма. Приема се, че по застъпничество от 

персийския управител от Самария и съгласие с изискването на първосвещеника 

от Йерусалим да не се принасят в Елефантина изобщо кръвни жертви (съгласно 

реформата на цар Йосия в 622 г. пр.Хр.) храмът е възстановен. Остава неясно от 

открития втори екземпляр на писмото на юдейската община там, дали са се 

обръщали също официално към висши местни (персийски и др.) власти, но е 

ясно, че възстановеният храм не е само култово средище. 

Всичко това е предпоставка да се обръща сериозно научно внимание към 

синагогата не само формално информативно за архитектурата и богослужението 

в нея, но и на цялостния контекст на живота на юдейската община, която тя има 

като локален  център на своя обществен живот, а не единствено като някакъв 

заместител на култа от Йерусалимския храм. Това е от значение не само за 

историческото проследяване на развитието на юдаизма, но и за развитието на 

християнството, както и за изкуството в тях и за идейното им приближаване или 

                                                 
13

 Ср. Josephus. De bello, 2.14. 4-5. 
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отдалечаване. Изминат е, така да се каже, половината път, обаче, за постигане на 

съгласие по многото въпроси.
14

 

От кога започва четенето на Закона и Пророците в синагогите не е 

известно. Важно в настоящето изследване е, че синагогата е място за цялата 

локална юдейска община и отразява нейните религиозни разбирания, изразявани 

устно, писмено и визуално. Наличието в един град на повече от една синагога не 

говори против тази постановка, тъй като всяка синагога има свое отделно 

управление. Затова при установени различни практики би могло да се приеме, че 

юдеите в селището приемат различни тълкувания на Закона и по-частно на 

Десетте Божии заповеди. За унифициране и до днес не може да се говори. 

4. Откритите изображения в древни синагоги говорят с многообразието си. 

Един кратък поглед към археологически изследвани синагоги в самата 

Палестина и извън нея насочват към такъв извод. В библейската традиция 

Втората Божия заповед да не се правят изображения се приема без някакво 

оспорване. Но като че ли следващите думи “не им се покланяй и не им служи” 

(Изх. 20:5; Втор. 5:9) се разбират различно: по-широко относно всяко 

изображение и по-тясно – спрямо функцията на едно изображение. Затова на 

израилските култови места има изображения и символи - в различни епохи, но 

винаги. Върху Ковчега на завета, в който е изгравирана въпросната Божия 

заповед, има златни херувими както в скинията, така и в Соломоновия храм до 

времето, когато се говори за този Ковчег.
15

 Сам Соломон нарежда да се поставят 

две фигури на херувими в Светая светих допълнително по около 5 м високи (3 

Цар.6:23), както се отбеляза. По страните на подвижните умивалници-водоеми 

също са изобразени херувими, лъвове и бикове (3 Цар. 7:29),
16

 а медното море е 

                                                 
14

 Вж. Anders Runesson. . The Nature and Origins of the 1
st
.Century Synagogue. (McMaster University, Canada 

July 2004), 1. 
15

 След религиозното отстъпничество на цар Манасия (69-6) не се споменава. Поради това има 

спекулации дори за отнасяне на Ковчега от недоволни от увлечението в езичество на този цар в Египет и, 

че по-късно е поставен в юдейския храм в Елефантина, откъдето бил преместен в Етиопия. Според друго 

предание от книгата 2 Макавейска, Ковчегът бил скрит в пещера на пл. Нево по указание на пророк 

Йеремия (2:1-7). Публикациите не са малко, но тук не е необходимо да се навлиза в този оспорван 

въпрос. 
16

 Нека се припомни, че биковете не се кастрирали, тъй че е нямало волове. Символиката на бика е 

единна: сила, плодовитост и труд. 
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поставено върху 12 изляти от мед или бронз бика. Следователно тези 

триизмерни и може би двуизмерни изображения традиционно не се приемат, че 

са в противоречие с Втората Божия заповед. Формално погледнато, те са на 

култово място, но не са пряко ангажирани в култа и никой не им се покланя и не 

ги боготвори. 

В моменти най-вече на опасност от увлечения в идолопоклонство навярно 

мнозина категорично отричат изображенията на живи същества и приемат само 

растителни мотиви, каквито също има в изобилие в Соломоновия храм. 

Направата на златния телец от Аарон и поставянето от Йеровоам І по един телец 

във Дан и Ветил се приемат по-скоро като пидиестал на Яхве и затова, без да се 

възприемат тези случаи като нещо нормално и нормативно, същевременно не се 

порицават от пророци като идолопоклонство. Все пак в началната римска епоха 

на владичество в Близкия Изток Йосиф Флавий наблюдава изображенията на 

животни като първа стъпка към политеизъм.
17

 Това становище би могло да се 

обясни с първоначалната принадлежност на този юдейски класик към по-строги 

юдаистични формации - на есеите, а впоследствие – към фарисеите. За някои 

различия в схващанията говори и наличието на образи и то езически върху 

юдейски монети в постоянно обръщение по образец на атинската драхма. 

Отношението спрямо разнообразните обекти за изображение се изостря и 

поради политически мотиви. Когато Ирод поставя на входа на храмовия 

комплекс изображение на орел като символ на римската власт бунт взима опасни 

размери и Ирод е принуден да премахне изображението. Подобен е и случаят, 

когато Пилат внася римски стандарти с образа на Тиберий (божествен цезар за 

римляните). Поради избухналото голямо вълнение на юдеите Пилат е принуден 

да вземе стандарта и да го постави в Кесария Палестинска, където е 

прокуратурата. Този факт показва, че бунтът не е просто поради наличие или 

неналичие на изображение, било на животно или човек, но че в града, където е 

храмът на Яхве, се внася езическа символика. 

                                                 
17

 Antiquitates, 8.7.5. 
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5. Използването на юдейска символика е понятно. Все пак остава да се 

изясни в стегната форма, защо в някои синагоги като място на богослужение и 

като официална институция на общината има изображение на фигури на 

животни и на човеци. 

5.1. Не малко изследвания са насочени към наличието в синагоги на зодиак 

на мозайки, което заслужава да се анализира за идейното съдържание на такива 

изображения. Наред с тези случаи, има и изображения, които отразяват и 

онагледяват сцени от старозаветни текстове, например в синагогата в древния 

Нааран (дн. Ен Дук) на 6.5 км от Йерихон. Селището е споменато в Иис. Нав. 

16:7 и в 1 Парал. 7:28).
18

 Запазеното от мозайките на пода в наоса е разпределено 

в четири панела. Налице са: 1) обичайните до днес в синагоги растителни 

мотиви, както и на животни; 2) зодиак (който ще бъде изясняван по-нататък); 3) 

изображение на пророк Даниил в лъвската яма (Дан. 6:16 сл.); 4) юдейски 

символи като Ковчега на завета, два седмосвещника (менори). Освен надписа в 

третия “šlm dnj’l” (Мир на Даниил), на този панел и на следващия са приведени 

имена на дарители. Предполага се, че зад менорите в абсидата е бил шкафът със 

свитъците на Тора.
19

 Това би могло да се заключи и от изображението на 

човешка фигура, което единствено пряко е свързано с библейски текст.  

5.2. Друг обект с човешки фигури се открива в забележителната синагога в 

Бет Алфа, в селището (дн.арабски Хирбет Бейт Илфа) на запад от Бет-шан, 

което се намира върху западните склонове на планината Гелвуй на изток от 

Ездрелонската долина. Синагогата е от V в. Централното помещение е 

собствената синагога с абсида и скамейки (отляво, отдясно и назад), но мозайки 

има не само в него, а и в двора и нартекса. Споменаването на имп. Юстин (518-

527) в един от надписите отвъд главния портал дава основание за датировката. 

Тези надписи са фланкирани от изображение на бик и лъв, но от по-голямо 

значение в настоящата работа е сцената в най-близкия до входа пръв панел. Тя 

                                                 
18

 Също по-късно от  Флавий, Юдейски древности 13.8.1, в равинската ’Еjcha
h
 Rabba

h
 1.17.52 и в Midraš 

Rabba
h
, VІІ, 142. 

19
 Goldman, Bernard M.  The Sacred Portal: A Primary Symbol in Ancient Judaic Art. Detroit, MI, 1966. 
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представя жертвоприношението на Исаак на хълма Мория. Тук са Авраам с нож 

в ръка и Исаак, двамата слуги и магарето, горящ вече огън на жертвеник. 

Подаваща се ръка от облак, която надали е символ за Самия Бог. Но все пак в 

нея има нещо символично. Ръката може да сочи дадената сила на ангела, 

изпратен от Бога, който като дух не се маркира повече. А и в самия текст не се 

дръзва да се предаде картина за пряко явяване на истинския Бог, Яхве, но 

явяването се онагледява чрез посредник-ангел (Бит. 22:10 сл.),
20

 което не е 

единичен случай в СЗ (ср. Бит. 16:7, 9; 48:16; Съд. 2:1; 5:23 и др.). Буквите ’l 

thšlh (“да не простреш”, дигнеш ръката си) цитират думите за отхвърляне на 

човешките жертвоприношения като Божия заповед (Бит. 22:12). Във втория 

панел е зодиакът, а в третия са обичайни юдейски символи: Ковчегът на завета, 

менори, лъвове, палмови клонки, цитросови плодове, рог за сигнал, лопатка за 

кадилна жертва и храсти. Също и тук може да се приеме, че зад Ковчега е бил 

шкафът със свитъци на Тора. 

5.3. В синагога в Сусия (близо до Хеврон) централното помещение е 

широко пространствено и на западния панел има останки от мозаично 

изображение на пророк Даниил в лъвската яма. Силно повредените мозайки не 

дават възможност за по-цялостни реконструкции на други сцени. Синагогата е 

съществувала от V-VІІІ/ІХ в. 

5.4. Особено място заема синагогата, открита край Мъртво море в Ен-геди. 

Както показва първата част на топонима, там има голям извор на вода, който 

привлича население и дава възможност за древна рафинерия за парфюм. 

Синагогата е на североизток в оазиса. Отдалечеността на мястото навярно е 

предпоставка за сравнително добра запазеност на сградата и за съхраняване на 

артефакти,
21

 но се забелязва и избелваща линия на южната стена. Освен 

геометрични и растителни мотиви има изобразени и птици. Загадъчен е 

надписът от 18 реда в западния кораб, на който ще се спре внимание по-нататък. 

                                                 
20

 Поради това в редица преводи съответната дума за този духовен пратеник е с главна начална буква 

(главно “А”). 
21

 Barag, D., Y. Porat, and E. Netzer. En-Gedi. – EAEHL, IV, 116-117. 
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5.5. Най-известна със своите изображения е синагогата в Дура Еуропос. 

Литературата за нея е твърде богата. Специфичното разположение на града на р. 

Ефрат, където се срещат хора от различни народности, култури и религиозни 

възгледи, я прави отделен и по-специален случай. Щастие е за науката е и това, 

че изображенията в нея може точно да се датират - в 240 г. сл.Хр., тъй като 

градът пада в ръцете на Сасанидите в 256 г. След това той не е повече обитаван и 

останките от синагогата не са претърпели каквито и да са изменения.
22

 Нека само 

бъдат споменати тематично някои от изображенията: 1) В централното 

помещение за молитва са представени Давид и Саул в пустинята; пророк Илия 

връща живота на сина на вдовицата; Изходът от Египет и преминаването през 

Тръстиково (Червено) море; Видението на пророк Йезекиил за възкресението на 

мъртвите; Ездра чете Закона и др. 2) Мозаично на пода са картините Моисей 

ръководи Изхода; панел с четири образа на Моисей; Жертвоприношението, 

извършено от пророк Илия на Кармил; Храмът на Астарта и т.н. 

 

Зодиакът в синагоги 

1. Изобразяване на зодиак на мозайки в синагоги е по-често явление в 

Палестина (в Нааран, Бет-Алфа, Хусифа, Хамат-Тиберия, Сусия, Яфия). След 

тях е необходимо да се разгледат и надписите в Ен-геди, за да проличи при 

сравнението наличието на различни юдейски идейни тежнения. В мозайките са 

характерни подреждания в два кръга като в центъра е поставяно 

персонифицираното изображение на слънцето. Забелязват се два стила, 

определяни обикновено като: 1) източен (ориенталски), наричан още 

византийски, идиосинкретичен (своеобразен например в Бет Алфа) и 2) 

класически стил типично гръцки (например в Хамат-Тиберия). В тези 

изображения освен зодиите се включват и сезоните. 

Езическото влияние прозира, но юдейското изпълнение на зодиака не е 

просто шаблонна заемка. Би могло основателно да се приеме, че е налице и 

                                                 
22

 Вж. From Dura to Sepphoris: Studies in Jewish Art and Society in Late Antiquity. Ed. Lee L. Levine, Yeev 

Weiss. JRA suppl. 40. Portsmouth, 2000 с интересни виждания, които не всякога съвпадат помежду си. 
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процес на идейно преобразуване. В това отношение Израил има опит с 

ханаанската религиозна изразност. В продължителен процес вярванията в богове 

се преосмислят и започват да ги схващат като природни дадености или явления 

(Ям, Мот вече като “море” и “смърт”, а не божества) или чудовища (Левиатан – 

крокодил или друго чудовищно животно). Използват се и изразни заемки повече 

в поетични откъси например, че Яхве възсяда на облак (Ис.19:1) и се развива 

образна символика за невидимия Яхве, който ръководи народа откъм облаците 

(Изх. 14:20; 16:10; 34:5; Йов 22:14; Пс. 65/66:35 и др.). 

За подобно идейно развитие към утвърждаване на монотеизма са 

свидетелство и съпроводителни надпис в зодиака в някои синагоги в Палестина 

и извън нея. В Бет-Алфа например за това сочат еврейските имена към 

зодикални изображения: “Ram” – за “овен” (представен като овца с тлъста 

опашка), “Qst” (qeset - лък) – за “Стрелец” (държан от мъж, а не от кентавър, 

както е обикновено в гръцки изображения). Подобно е постъпено и с 

обозначението в Бет –Алфа на сезони: Tqpt tšrj (Tequphat Tišri – есенно 

равноденствие), Tmz (Tammuz – известен във вавилонската митология, и като 

“Думузи” в ханаанската, чието име е възприето за означаване на месец в 

еврейския календар, ср.имената януари, март, юли, август в нашия календар), 

Nsn (Nisan – първият, пролетният месец, докато в Нааран е означен със звезда). 

Самото слънце в центъра на зодиака (Sol invictus) е персонифицирано и 

колесницата му е с четири коня, както показват мозаичните фрагменти (Нааран, 

Бет-Алфа, а в Хамат-Тиберия е с императорска одежда и ален paludamentum). В 

запазената горна част на изображението в Хамат-Тиберия персонифицираното 

слънце има нещо като ореол около главата и от него излизат седем лъча 

светлина. Дясната му ръка е дигната за благословение, а в лявата си то държи 

кръгло оформен символ, глобус, на света.
23

 Този пласт, ІІ В-А е от първата 

половина на ІV век и изпълнението навежда мисълта за върховенството на 

                                                 
23

 Вж. за това описание илюстрацията в: Moshe Dothan. Hammath-Tiberias. – The New Encyclopedia of 

Archaelogical Excavations in the Holy Land. Ed. Ephraim Stern et al., Vol.2, Jerusalem, 1993, 576. 
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слънцето, поради което в една интерпретация то се означава като 

“космократор”.
24

. 

В Бет-Алфа надписите на арамейски и гръцки улесняват някои сравнения.
25

 

Не е изненадващо, че находката предизвиква интерес и в научните анализи има 

дискусии поради различни виждания за нейната принадлежност, въпреки че 

бележитият археолог Sukenik
26

 категорично заключава за връзката й с някогашно 

юдейско селище в тази околност. Някои открития не получават обаче ясна и 

приемлива интерпретация. 1) Четвъртити предмети с квадратни дупки в панел на 

мозайката се изясняват първоначално като предмет с растения за освежаване на 

въздуха, но такива ритуални предмети нямат място в една синагога.
27

 2) 

Загадъчно откритие е и малка кухина един метър дълга, 80 см широка и 80 см 

дълбока с измазани стени. Между отпадъците са намерени 36 византийски 

бронзови монети като над кухината все още имало една каменна плоча, а други 

били наоколо.
28

 Заключението, че кухината е била съкровищница на синагогата 

се оспорва поради практически затруднения, когато би се поискало да се вадят 

от нея ежедневно пари.
29

 От своя страна Avi-Yona застъпва мнението, че 

кухината е гениза – място за пазене на овехтели старозаветни ръкописи.
30

 Пита 

се, обаче, защо тя е под шкафа с използваните свещени ръкописи. 3) Различни са 

становищата и относно мозаичния зодиак, чиито интерпретации засягат както 

юдейското идейно осмисляне, така и предполагаемо християнско под външно 

                                                 
24

  За съжаление в описанието на пласт ІІ В-А в статията си в енциклопедията Дотан пропуска мнението 

си за космократор (рр. 573 и 575). Ср. Обаче в труда му, който нямах под ръка:  Moshe Dothan. The 

Representation of Helios in the Mosaic of Hammath-Tiberias. – Atti del Convegno interantionale sul tema: 

Tardo antico e alto medioevo, Roma 4ß7 aprile 1967, Rome 1967, 100; Ibid.Hammath-Tiberias: Early 

Synagogues AND THE Hellenistic and Roman Remains, Final Excavation Report. (Israel Exploration Society, 

University of Haifa, Depatment of Antiquitiy, Jerusalem 1983), 41-42. Astrology and Judaism in Late Antiquity. 

Chapter Five. Astrology In Synagogue Art. Ср. Остракона от Хирбет Аб Дхр, близо до Палмира. Chapter 3, 

n. 132. 
25

 Синагогата е открита през дек. 1928 г. Случайно при копаене на водопроводен канал от извора ер-

Рихания към полето на собственост на Jewish National Fund. Тя е включена в националния парк при 

кибуца Hefyibah. 
26

 Sukenik, Eleazar L. The Ancient Synagoge of Beth Alpha. London, 1932, 5. 
27

 Ibid., p. 28. 
28

 Ibid., p.  
29

 Landau, David. The So-called Ancient Sznagoge at Beth Alpha Revisited. Унив. В Тампере, Финландия; на 

собствена публикация в интернет. 
30

 Avi-Yona Synagogue 
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влияние (юдейско? езическо?) през V в. Анализите им ще бъдат приведени 

съответно по-долу. 

Зодиакът в Бет-Алфа продължава да се дискутира и вижданията на 

изследователите остават в някои основни точки различни. Още Сукеник 

отбелязва, че общото изпълнение на въпросната мозайка не е съвместимо с 

възприетата система на зодиак в юдаизма, защото сезоните не са разположени в 

съседство с техните месеци (например обозначението за пролетта е до летните 

месеци), но подобно разположение се вижда и в Нааран.
31

 Ландау посочва две 

други възможности: а) Разположението на сезоните е с оглед на напомняне за 

предстоящата работа в следващия сезон; б) Може да се съзре и отглас от 

изяснението в Първия разказ за творението, че небесните светила ще служат 

човека за определяне, осветляване на деня и нощта (Бит. 1:16) – в противовес на 

астролатрията, намерила място и във вавилонския разказ “Енума елиш”(«Когато 

горе»). А в известното творение от междузаветната епоха под името на Енох и 

по-частно в 2 Енох (славянски апокалипсис на Енох, в която прозира влияние от 

1 Енох) допълнително се обяснява: “И слънцето върви в съгласие/съответно с 

всяко животно, и дванадесетте животни са в последователността/непрекъснат 

ред на дванадесетте месеца. И аз  определих имената им и животните на техните 

сезони, и тяхната връзка с новороденото, и техните хороскопи, и как те 

решават”. Следователно, Ландау свързва зодиака от Бет-Алфа с 

последователността в годината и с определяне на хороскопите, но като Божие 

творение. в) Разполагането на слънцето в колесница отговаря на 2 Енох 15:3 и 

самото име на първия месец в това творение, което е и на мозайката в Бет-Алфа 

сходно (“тама ‛йен” и “теомим” – близнаци) като на въпросната мозайка то е в 

края на зимата и началото на пролетта.  Като извор или начално съответствие са 

също книгите на Юбилеите и от по-ранно време Песен на песните (2:12).  г) В 

панела с Ковчега на завета има три птици, които се интерпретират сходно, но все 

пак различно – от Сукеник като агурим
32

 (щрауси?), а Ландау открива в името 

                                                 
31

 Sukenik, ibid., 38. 
32

 Ibid. 22. 
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названието на звездната група Grus, виждана от Палестина през пролетта. 

Всичко това довежда и до мисъл, обаче, дали наистина мозайката е юдейска и 

дали сградата е синагога, като се застъпва и възможността за християнска 

църква. Този въпрос не е само интересен, но и при положителен отговор, 

сградата би била действително уникална, поради което ще бъде поставен отново 

при разглеждане на ранните християнски храмови изображения. 

2. В синагогата в Сепфорис (Галилея) в централния панел стои също 

мозаичен зодиак. Типажът е познат от късно-антични синагоги. Отклонението е, 

че на мястото, където се поставя обикновено персонифициран Хелиос, 

неочаквано има само един диск.
33

 Този факт би могло да се интерпретира 

различно: 1) заемане на умерена позиция спрямо изображенията на молитвено 

място чрез превес на символика; 2) свидетелство за начална равинска реакция 

спрямо изображенията на човешки фигури включително при персонификация, 

каквато не е съвсем чужда в канонически старозаветни текстове като (И. Нав.8:1 

сл., 31; 9:1 сл; 10:12; Ис. 24:23). А регионът на Сепфорис е център на равинизма 

и оформянето на Палестинския талмуд. Несъмнено позицията във въпросното 

синагогално изображение показва по-умерено схващане на думите от Втората 

Божия заповед в Декалога “не им се кланяй и не им служи”. Като се взема под 

внимание още наличието на християнско население по тези места, изказва се 

мнение, че Сепфорис е един вид мост между Дура и ранни християнски 

изображения,
34

 което трябва да се доизясни и обоснове нататък.  

3. Твърде показателно за категорично друго направление, аиконно, в 

представяне на библейски лица и събития е изброяването на имена в синагогата 

в Ен-геди. Тамошният писмен израз на друго крайно разбиране е прокаран в пет 

надписа (два на еврейски, 3 на арамейски). В първите два е налице списък на 

човешки поколения от Адам до Яфет (по 1 Парал. 1:1-4). На следващите два са 

                                                 
33

 Вж. Zeev Weiss. Sepphoris. – The New Encyclopedia, Vol. 4, 1324-1328. За съжаление илюстрации от 

мозайки са дадени само от дворцова сграда и във византийска структура на изток от улица протичаща от 

север на юг. Ср. Weiss and E. Netzer. Promis and Redemption: A Synagogue Mosaic from Sepphoris. 

Jerusalem, 1996. 
34

 Gabrielle Sed Rajna. A Missing Link: Some Thoughts on the Sepphoris synagogue mosaic. – From Dura to 

Sepphoris..45-51. 
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имена от зодиите, последвани в два реда и нещо от поместени вече еврейските 

названия на месеците. На седмия ред са имената на Авраам, Исаак и Яков, а на 

осмия –  имената на тримата млади хора, съпроводители на пророк Даниил 

(Анания, Мишаел/Мисаил и Азария (1:6; 2:17). Редът завършва с фразата “Мир 

на Израил”. В друг надпис, четвърти според Д. Бараг, на арамейски са приведени 

имената на заслужили юдеи за синагогата, а в пети, също на арамейски, се 

споменава хазанът – фактически първият след равина при по-късно оформеното 

синагогално богослужение. Мозайката е в пласт ІІ откъм средата на V в.
35

 

Единствените животински изображения са на птици (четири в центъра на 

мозаичния под).
36

 Без двоумение се приема, че юдеите, жители на  Ен-геди в 

това време са твърде консервативни. Доколко те следват разбиранията на 

предишни поколения от юдейско население край Мъртво море, обаче, трудно би 

могло да се отговори без колебание. Все пак има и някои податки за сигурно 

предположение. По тези места е имало селища на есеи (включително по на север 

във ферма на Кумранската община в Айн Фешка) още преди разгрома на 

Първото юдейско въстание против римляните. Той е заселен и от хора с 

традиционни разбирания, както би могло да се заключи също от намерения 

архив с документи за собствености на Бабата в този палестински район, която 

сигурно е привърженичка на Второто юдейско въстание (132-135), ръководено 

от Бар Кохба. Навярно отдалечеността и отчасти изолираността на района от 

елинистически центрове спомагат да се предпочита изброяването на имена на 

бележити старозаветни лица вместо те да се изобразяват. В тези векове 

идейната съпротива против елинизирането е трябвало да намери някакъв 

забележителен начин на изява и мястото е благоприятно за това. Общо взето 

Палестина трайно векове наред живее в елинистична културна среда и оттук в 

опасност неведнаж за постепенно приемане на езически вярвания и практики. 

Отглеждането на свински стада е само един елемент от общото езическо 

обкръжение (ср. Мат. 8 гл.; Лук. гл. 15). Затова например, докато в синагоги при 

                                                 
35

 Вж. Dan Barag. Еn-Gedi. – he New Encyclopedia of Archaeological Excavations, Vol.2, 408. 
36

 Там. 



21 

дори временно стихване на натиска пророк Даниил е представен визуално, в Ен-

геди се привеждат само имената на сподвижници на пророка. В тази трактовка 

се забелязва отчетливо превес на онези, които не приемат изобразяването, на 

което и да е видно библейско лице. 

4. Аиконическите тенденции се изразяват остро, съпроводени от голямо 

нетърпение и нетолератност по друг начин твърде ясно в синагогата в Нааран. В 

нея съзнателно са унищожени човешките и животинските изображения. 

Навремето Е. Сукеник изказва предположението, че това са сторили християни 

ревнители. Без да се отрича чисто теоретично една такава възможност за проява 

на веронетърпимост, за каквато няма конкретни данни, обаче, трябва 

основателно да се подчертае тъкмо обратното. Има ясни податки, че повредите 

са нанесени от юдейски ръце. Това е несъмнено, защото не са докоснати 

живописи на растения и дървета, нито юдейски символи ( Ковчегът на завета, 

двете менори), както и надписите на еврейски.
37

 Съвсем сигурно е, че те не биха 

били пощадени от ревнители от друга религия, независимо коя е тя. Все пак 

двоумение в интерпретацията има, но то е по-скоро, дали унищожаването на 

изображенията е дело на няколко изолирани радикали или признак на течение от 

ревнители през V в., които губят търпение. По-вероятно ми изглежда второто, 

което в следващите векове се среща при иконоклазъм извън юдейските общини  

- както и в християнски кръгове, така и в мюсюлмански от VІІ-VІІІ в. 

Навярно много векове наред двете становища (за буквално отричане на 

всеки образ и за възможност на изобразяване на живи същества, при условие да 

не им се оказва култово поклонение като на божества), съществуват паралелно. 

При опасност от засилване на идолопоклонството по различни причини 

(политически, добросъседски, икономически, общокултурни) се засилва първото 

разбиране на Божията заповед. В подобни случаи стълкновенията са неизбежни. 

Несъмнено, под елинистическото влияние, поне при част от юдеите се 

възприемат някои характерни културни дадености, което може да дразни 
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NF 17, 1975, 23; Michael Avi-Yonah. Na’aran/Naaran. – EAEHL, III, 894 и др. 
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другите юдеи, но не е основателна причина за остро разделение на народа. Към 

тях спадат промените на имена с гръцки, дори откриването на гимназия в 

Йерусалим,
38

 навярно по прецедент в Месопотамия по време на вавилонския 

плен. Драстичен пример са имената на юдейския цар от хасмонейската династия 

Александър Яней (103-76 г. пр.Хр.) и на първосвещеници като Ясон и Менелай 

(ІІ в. пр.Хр.). В подобни случаи се изявява съпричастност към културата на 

елинистически владетели и очакването на икономически изгоди, например за 

Йерусалим да стане свободен град, т.е. град с данъчни и митнически облекчения. 

Сериозна причина за съпротивата е обаче и чуждото потисничество. Едва когато 

монотеизмът се засяга съществено и жертвеникът в Йерусалимския храм се 

осквернява от Антиох ІV с принасяне на езическа жертва, отговорът е въстание, 

което увлича първоначално само хасидейски кръгове на благочестиви юдеи, 

стриктно спазващи Тора. По-късно към въстанието се присъединяват и 

множество други юдеи под ръководството на Юда Макавей и приемниците му. В 

този исторически момент вече би могло да се говори и за разделение сред народа 

като по-малка част о него все още се придържа към възможността да има 

изображения без култова функция в храмовия комплекс. Това се улеснява и от 

факта, че първата фаза на Втория храм, нарича Зоровавелова, няма изрични 

данни за изображение – липсват Ковчегът на завета, медното море и други 

съоръжения от Соломоновия храм. При възстановяването на храма ок. 515 г. 

пр.Хр. и при обновяването, освещаването му след победата на въстанието в 164 

г. пр.Хр. обаче няма никаква податка за стълкновение между иконизъм и 

аикономизъм. 

5. Постепенното надделяване на отричането на изображенията на живи 

същества в живота на юдеите като че ли оказват влияние през V в. отрицателни 

становища в международния контекст.  От друга страна, при разграничаването 

на собствената религия от други проличават, естествено, и вариации в 
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зависимост от държавното влияние и желанието за съхраняване на собствената 

самобитност във вероизповед и култ.  

Следствие от всичко това е освен липсата на изображения изобщо, така и 

наличието на изобразявания близки по стил и тематика. Заедно с други ясни 

елементи тези са предпоставка за археологическо установяване, коя 

вероизповедна общност е построила и оформила молитвеното място. Разбира се, 

колебания може да има. Например сградата в Натан първоначално се приема, че 

е била християнска църква, но след откриване на изображение на менора се 

счита за синагога. Показателно е още сравнението на два мотива в мозайки: 

кафез и ваза. В юдейската синагога в Нирим (при Газа) и в Натан са изобразени 

птици, докато в самаританската, на около 29 км от Сихем (Наблус), кафезът е 

празен. Това съответства на непрекъснатата самаританска традиция изобщо да 

не се изобразяват живи същества. Според една интерпретация, само над Ковчега 

на завета може да има птици, които символизират двата херувима.
39

 Откритото 

микве (водоем за ритуални измивания) при споменатата синагога край Сихем 

подкрепя извода, че тя е самаританска, тъй като по това време при юдейските 

синагоги вече няма подобен басейн за ритуално измиване. В сграда на около 8 

км от Нирим наред с лозови листа и гроздове са използвани същите два мотива 

(ваза и кафез) като само в кафеза има птица, но наличният кръст в мозайката 

вече свидетелства, че постройката е била християнски храм. Би могло 

допълнително да се посочи, че гроздовете и лозовите листа отговарят на 

старозаветни изрази за култово възлияние (ср. Бит. 14:18; Числ. 15:10) и 

плодородие (ср. Пс. 103/4:15), а в християнски храмове с изобразяването им се 

напомня за Христовите думи “Аз съм лозата, а вие- пръчките” (Иоан.15:5) и за 

Евхаристията. Близостта на изображенията в разглежданите три сгради дават 

основание за хипотетично мнение, че те са дело на един художествен екип 

паботещ по поръчка, което е вероятно, но се нуждае от допълнителни открития и 

интерпретации.  
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Християнско разбиране за религиозни изображения 

Отваряне на християнската Църква към околния свят, без тя да пожертва 

своята идентичност по същество, предлага апостол Павел в редица случаи (дори 

с използване на широко познати изрази и поговорки). Той обръща специално 

внимание на Кръста на Иисус Христос като средство за спасение (1 Кор. 1:18-

25). Животът е Сам Христос (Фил. 1:21), в Него е духа на живота (Рим. 8:2). 

Така Кръстът на Голгота като знак за победа над смъртта, сe утвърждава като 

символ на истинския християнски живот в противовес на египетския знак анкх.
40

 

Началните стъпки на християните за иконопочитане, за използване на свещени 

изображения изобщо, трудно може да се установи. Навярно, почитането им или 

отсъствието им са две паралелни линии в християнския живот. Изказването на 

Тацит, че в цялата юдейска земя не е имало статуи на изтъкнати мъже (Ист.), не 

сочи за дистанциране или възможно приемане на култови статуи (каквито по-

късно има в католически храмове). Тази забележка на римския автор трябва по-

скоро да се разбира, че не са били търпени статуи на императора, на които се 

принасяли кадилни жертви.
41

 Несъмнено, течението сред юдеите да няма 

изображения в култа оказва влияние и в християнската Църква в първите й 

векове, но същевременно не се забелязва в нея и категорично отхвърляне. 

Графити в катакомби показват наличие на изображения, които се интерпретират 

в религиозен смисъл (например Иисус Христос като Добрият Пастир с образ 

съответстващ на западен обичай без брада и мустаци). Преследванията на 

християните се съпътства и с изобразителна пропаганда срещу тях с кощунство 

спрямо Иисус Христос и кръста. 

Християните, които са против използването на свещени изображения, се 

основават на разбирането, че божественото не може да бъде изобразено по 

физически, художествен път. Препятствие е и недостатъчното изяснение, какво е 
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едно изображение в сравнение с идолите в различните езически култове. 

Колебание има и в това, доколко би могло една портретност да предаде 

духовния образ както на Иисус Христос, така и на апостолите, мъчениците, 

аскетите и т.н. Но още в ІV в., след като е дадена свобода на Църквата и на 

християнската вероизповед, видни отци като Василий Велики (+ 379 г.), 

Григорий Назианс (+390 г.) и Йоан Златоуст (+ 407 г.) се изказват положително 

за иконите. Привеждат се и сравнения, например, с изображението на 

императора на монета, че то не е тъждествено с владетеля, но така му се отдава 

почит. 

Както изглежда християнското сакрално изкуство прави първите си стъпки 

в жестоката епоха на гонения. Свидетелства са изображенията в римските 

катакомби. Посочено беше, че в локалния контекст  Иисус Христос като 

Добрият Пастир е представен без брада. За развитие на иконописта би могло да 

се говори едва след едикта на Константин Велики за християнството като 

равноправна религия. За най-добро време на раннохристиянските мозайки се 

посочват годините 340-550.
42

 Прави се полуупрек, че на Апенинския полуостров 

все повече изкуството се отдалечава от земното битие и преминава към 

абстрактни черти за отвъдното.
43

 Изкуството в катакомбите, естествено, не 

разполага с античните възможности за площи на изява (стени, тавани, куполи), 

които са подходящи за фрески, докато подовете са подходящата повърхност за 

мозайки. В християнството след 340 г. наистина има мотиви, при които би могло 

да се търси приемственост от античното изкуство, но има и явно две важни 

разлики: 1) християнската типология; 2) твърде ограничено използване на 

подови мозайки, което се засилва с по-късна забрана на тях да се изобразяват 

кръстове и други християнски символи, за да не се тъпчат и профанират. 

Типологията би могла да се обясни с традиция от катакомбите, но да не се 

забравя, че тя има и новозаветна основа (разгърната особено от апостол Павел). 

Малкият брой на подови мозайки би могла да се изясни и с поучителния 
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характер на изображенията, които не бива да са в краката на вярващите, а на 

равнището на очите или по-горе. Засега може да се приведат някои примери като 

рядко явление (подовата мозайка с антична земна радост в първата катедрала н 

Аквилея, ок. 315 г., по-късната в “Св. Хеммаберг”, Южна Каринтия, както и в 

гробищната църква в Теурния, Средна Каринтия, по поръчка на един източен 

гот, Урсус (ок. 510 г.). Изказва се мнение, че тя е не само архаистично 

изпълнена, “но и единственият раннохристиянски паметник с използване на 

германско-източни символи”.
44

 При това положение, особено във връзка с 

религиозната възпитателна цел на изображенията, не би могло да се очаква 

възпроизвеждане на зодиак, дори ако би се вложила нова, християнска идея. 

Ясно се оформя и терминологичното различаване на служение на идоли (λατρεία) 

и  поклонение на свещени изображения, икони (προσκύνησις). 
45

 

Катакомбените изображения свидетелстват за обвързаност с местната 

култура и същевременно за положително отношение към изображенията, когато 

не им се отдават божески почести. За приемане в християнски кръгове на 

иконография като непротиворечаща на Божиите заповеди, щом като не става 

въпрос за идололатрия, показват и по-къснешни писмено фиксирани предания за 

светия Убрус и за Неръкотворния образ.. Несъмнено, векове съществуват две 

различни разбирания “иконно” и “аиконно”. Тематично погледнато, на Изток 

няма някаква съществена разлика по-частно между изображенията в 

библейските текстове (метафорично, алежапично и т.н.) и визуалните 

изображения (на фрески и мозайки). Визуалните имат за свой извор библейския 

текст. Това е предпоставка с благоговейна цел да се изобразяват не само в 

житийна литература и химнографски подвизите на мъченици (например описани 

в мъченически актове), както е в житиеописания на аскети и други църковни 

подвижници (писмено оформени, например във важния исторически извор
46

 с 
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назидателна насока от Златоустовия съвременник епископ Паладиос в неговия 

“Лавсаикон”). 

Споровете относно иконите са внесени в обществения живот и в църковния 

от византийски императори-иконоборци главно по политически причини, 

въпреки че се изтъкват и богословски възражения, както се посочи. 

Премахването на иконите се желае с цел да бъдат привлечени население, 

ислямизирано, а така също изповядващи юдаизма. Счита се още, че 

привързаността към реликвиите насочва вниманието на войската към тях, без да 

има мобилизиране на собствените бойни сили. Желание и тогава, и векове по-

късно при Реформацията на Запад, е още одържавяването или приватизирането 

на манастирското имущество, предизвикано също от масова съпротива на 

монаси срещу императорски разпореждания. 

В допълнение към това описание е необходимо да се посочат примери за 

основни идейни постановки, които придвижват възприемането на 

иконографията в християнската църква. 1) Бог е неизобразим по Неговата 

същност. Спор за това не може да има за християните. Раждането на Иисус 

Христос като въплътен Син Божи е верова предпоставка за изобразяването Му, 

тъй като е с реално човешко тяло. Бог Отец  свидетелства пред света за Него, че 

е Негов Син, така че чрез Сина имаме познание за Отец (ср. при Кръщението в р. 

Йордан). 2) Духовни същества са представяни символично в самите библейски 

текстове – във видението на пророк Исаия серафимите са с по шест крила като с 

две закриват лицето си (Бог като Дух никой не може да Го види), с две - краката 

си (те са безтелесни) и с две летят (т.е. те са живи същества за разлика от 

сфинксовете в Месопотамия и в Египет) (ср. Ис.6:2). В иконографията не е 

налице древната египетска перспектива при изображенията. Не е безусловно 

необходимо фигурата на светия човек да бъде обърната към погледа на 

вярващия християнин (ср. представянето на апостолите при  тържествения вход 

в Йерусалим) - въпреки че за благословение е обичайно, дори при допоясни 

икони той да е в контакт с поглед към вярващия и да е видна благославящата му 

десница. Въпреки евентуалното типизиране традиционните изображения в 
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Православната църква дават възможност за разпознаване на изобразения без 

затруднения. Забележителни обаче са варианти, които се утвърждават на 

локална основа и служат за по-лесно приближаване на образа. Затова не бива да 

учудват съществуването на икони от друг расов и културен контекст да имат 

дори твърде различни човешки лица (китайски, японски или африкански, 

например). Иконата не е фотография. От нея трябва да личи духовният облик 

като се помни, че изобразеният е духовно сроден на всички. Преди около шест 

десетилетия в околностите на Серския манастир „Св. Йоан Предтеча 

(Продроним)” в два параклиса ми направиха силно впечатление двете големи 

икони на Иисус Христос на иконостасите. На едната Той беше в носия от този 

край, а на другата – брадата му беше ситно къдрава, каквато се среща и сред 

евреи. Зографът (зографите?) е искал да приближи образа към молещия се 

вярващ. И това е оправдано в духа на решението на VІІ Вселенски събор, че 

иконата е средство за приближение до първообраза, а не тъждество с него. 

Така църковната традиция през многовековния процес на възприемане на 

античния свят от християнството е била действена, за да се преобрази тя в нова 

реалност., подпомагана и чрез съзерцание на иконите В действителност 

селективното възприемане както на елинската философия, така и на римското 

право е в края на краишщата процес и на възприемане на доминиращата култура 

на елинско-римския свят по време на светоотеческата епоха, но творчески 

идейно преосмислено. 

 

Иконографията в съвременността
47

 

Съвременното общество е белязано с три тенденции: а) Плурализъм на 

методите, който е предпоставка за разпокъсванията във вижданията на 

изследователите и отделните школи, което оказва значими следствия за точната 

интерпретация. б) Плурализъм на смисъла, с изоставяне на традиционното 

разбиране за буквален и тайнствен (мистически) смисъл и застъпването още в 

                                                 
47

 Не се спирам на изяснение на термина “общество” (респ. “общественост”), тъй като е необходимо 

повече място за изяснения, а мястото за настоящия реферат/публикация е ограничено. 
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ранното Средновековие на Запад четворен смисъл (буквален, алегорически, 

морален, анагогически). В тази замяна личи  стремеж само за разкриване на 

историческия, отразен в текстовете, и който често се интерпретира от 

изследователите различно. В резултат на това е налице цял потоп от смисли, 

всеки от които претендира за правота. в) Деобективиране, при което се поставя 

под сериозен въпрос, дали може да се постигне обективност при тълкуването на 

изворите, в това число и на библейските.
48

 Плуралистичните постановки засягат 

всички области на взаимоотношенията в света. Но екстремният плурализъм има 

за следствие едно вътрешно плурализиране относно множество концепции и 

форми на живот всяка с претенция за легитимност. Плурализмът не внася ли 

хаос, когато представя едно или друго с възможност за одобрение с “еднакви” 

или “сходни” основания? Но нали и времената на появата на библейските 

текстове и на изображенията, вдъхновявани от тях, също са били не малко 

плуралистични! Нима авторите са предлагали, дори безразборно, различни 

смисли? Нали например пророческите ученици са дискурали и доизяснявали в 

своя кръг най-напред пророческото слово! 

Към това трябва да се посочат още три фактора, които пряко засягат 

прехвърлянето на “мост” между библейските текстове и нашата съвременност, и 

които трябва надлежно да се отчитат. 1) Историческа дистанция А тя 

съдържа свещени послания на различни етапи (например пророчески, 

юдаистичен, християнски) и нашето често неосъзнавано хаотично време. Когато 

не се вземе под надлежно внимание, че в българските среди няма достатъчно 

ясна представа за православната вероизповед, православният християнин е в 

недоумение и би могло да стане лесна плячка на една или друга секта. 2) 

Голямото разнообразие на библейските текстове (например жанрово). 3) 

Различният битов, исторически и културен контекст.
49

 Оттук произтичат в 
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опита за модернизация сериозни разномислия в изясненията на картините в 

текстове и в иконографията, а и в другото изобразително изкуство, черпещо от 

библейски текстове. 

Истината се постига с нейното отстояване, защото престъпилият Божията 

заповед човек желае илюзорната независимост от Творецаи опознаването не 

само на доброто. Затова изпитването на личната вяра (2 Кор. 13:5) и на делата 

(Гал. 6:4) не е само призив в индивидуалната сфера на живот, но наред с анализ 

и оценка на различните мнения, становища, хипотези, привнасящи не рядко 

противоречия и хаотичност, е необходимо да се търси приближаване и 

изясняване както в методологията, така и в усилията за теосис 

(богоуподобяването, срв. 1 Йоан. 1:6 сл.; Рим. 2:3). Тогава и богословските 

изследвания може да бъдат всестранни и резултатни. 

Когато се засяга въпросът за функцията на иконата, съгласно и решението 

на VІІ Вселенски събор, трябва винаги да се помни, че тя е средство за 

приближение до първообраза. На Запад в резултат на противодействие на 

римокатолицизма, протестантски кръгове приемат само нейната  образователна 

и поучителна задача. В Средновековна Европа на запад иконата е била наричана 

“Библия на бедните”, тъй като особено преди книгопечатането само твърде 

заможни хора са можели да притежават цяла Библия или дори само по-големи 

части от нея (Стария или Новия Завет, например). Изпълнението на тази задача 

би трябвало да не се пренебрегва и днес, когато не е проблем притежаването на 

целия библейски сборник. Визуалното представяне на откъси от него би могло 

да говори твърде много на вярващия. По-сериозна разлика проличава обаче, 

когато може да се приеме, че с това се изчерпва функцията на иконата. Като че 

ли някои християни утвърждават, че мистиката не влиза в обсега на иконата. 

Това разбиране не е случайно явление. То е резултат от прекалено увлечение в 

мистицизъм в различни времена, така че дори епоха би могла да се обедини под 

това название. В Православната църква обаче с право се прави разлика между 

                                                                                                                                                         
своя извор в старозаветни разбирания) и към втората точка прибавя феминистичните схващания, тъй 

като наред с текстове за свобода имало и такива за субординация. 
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здрава и болна мистика. В днешно време мнозина стават дори жертва на 

болезнена (на молитвени изстъпления, на спиритически сеанси, на търсене 

небесни явления и общуване с ангели, и т.н.), което сериозно възпрепятства 

действителното устремяване към първообраза. При нездрава мистика 

застаналият пред иконата би могло дори да се увлече, че вече е постигнал 

светостта. Здравата мистика се основава в противовес на правилната вяра в Бога 

и непоклатима евангелска нравственост, което макар и частично е отразено и в 

тропаря на св. Николай Мирликийски като “правило на вярата, образ на 

кротостта и учител на въздържанието”, т.е. като образец чрез чиста вяра и 

нравствени дела. С други думи, здравата мистика насочва вярващия към 

първообраза, за да почерпи духовни сили да осъществява Христовата любов към 

всички, да израства в доброто, което не е само изискване на Спасителя, но е и 

осъществимо в живота, както се вижда от подвига на светеца, който е също 

човек като всички други.
50

 

Православието не е затворено в себе си и изолирано. То е вярно на 

Преданието и светоотеческото наследство и същевременно се стреми в 

светлината им да бъде в позитивен контакт със заобикалящия го свят, 

включително като използва съвременната научна методология и позитивните й 

резултати.
51

 Плурализмът в Църквата е в единството по същество: вярващите 

влизат в общение със Спасителя както чрез приемането на Неговото Тяло и Кръв 

в св. Евхаристия, така и чрез възвестяването на Евангелието като керигма, която 

намира израз и в иконографията. Тя не се изявява само в проповедта, но с нея е 

проникнат цялостният живот, защото понятието “слово”(евр. dâbâr) означава не 

само изречена дума, но и дело, активност. 

Но какво е “Традиция”? Не за малцина, това е наследена ритуалност. По 

тази причина това понятие, особено на Запад, не се посреща добре. Не трябва да 

се забравя обаче, че на практика често всеки един термин може да бъде 
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използван за добро или за зло. Традиция от православна гледна точка би 

трябвало да е живо предаване и ново изживяване на апостолското наследство. 

Всяко поколение би трябвало да се интегрира в традицията и да привнася 

новото, необходимото при новите обстоятелства на живот. Несъмнено, не всяко 

обновление е в хармония с Евангелието и с религиозния опит на Православието. 

Затова с право може да се твърди, че има една диалектика на традиция и 

обновление, защото Църквата е призована да бъде свидетел във всяка една 

епоха, при различни условия на живот, което пределно ясно проличава и в 

светоотеческото дело (особено през ІV и V векове). Формите на изказване може 

да се променят, а термините да добиват ново семантично съдържание, за да бъде 

поднесена вечната Истина на новото поколение. Така се е постъпвало и при 

съхраняването и интерпретирането на пророческите слова в кръговете на 

пророческите продължители на делото (“духовни синове”).
52

 

Въпросите за запазване същината на православната традиция в 

съвременното общество подлежат на размяна на мисли, дискусии и изяснения. 

Ето някои примери и въпроси.  

 На икони и на фрески не може да не прави впечатление, че изобразяваните 

Иисус Христос и светители с десницата си благославят, а в лявата си ръка 

държат разгърнат евангелски текст. Спасителят възвести изпълнено с благодатни 

слова Евангелие, а апостолите и техните приемници получиха поръчението да 

благовестят по целия свят. Затова не рядко се виждат части от свещения текст, 

които всеки един от тях съответно е прeвъплъщавал в служението си. 

 Вложеният смисъл в иконописта общо взето е ясен. Но зографите нерядко 

се стараят да изобразят и други забележителни атрибути като необходими 

детайли. Често и грешат. Полиставрионът фелон се заменя като одежда 

например на свети отци от ІV в. със сакос. На главата на светителя може да се 

види поставена и митра. На иконата на св. Три светители св. Йоан Златоуст е 
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облечен в сакос, а светите Василий Велики и Григорий Богослов с фелони, 

въпреки че и тримата живеят през споменатия век като св. Йоан Златоуст е 

починал двадесетина години по-късно. Като че ли историческата правда 

отстъпва пред желанието на естетически усет. На пръв поглед би могло да се 

възрази, че св. Йоан Златоуст е бил Константинополски архиепископ за разлика 

от св. Василий. Но нали и св. Григорий е оглавявал тази катедра? 

 Възпитателната насока на изображението понякога надмогва 

историческия контекст. Желанието да се възстанови автокефалията на 

Българската православна църква (а и политическата самостоятелност на 

българския народ) довежда да се поставят митри и на главите на светите Кирил и 

Методий, докато първият няма епископски сан, а другият, макар и архиепископ, 

не е носел митра, която се появява около ХІІ в. и се утвърждава първоначално за 

Константинополските предстоятели в началото на османското владичество.  

 Самопонятно е, че облеклото и инсигниите трябва да отговарят на 

съответната епоха. Но до каква степен? Още по-важно е, че те трябва да бъдат 

разбираеми за вярващите, които пристъпват с обич и молитвено настроение. За 

православните българи някак си е чуждо градът (епископското седалище) да се 

избрази с ъгловата по форма природна даденост, както е в храма на 

Православния център на Цариградската патриаршия в Шамбези при Женева, 

въпреки че маниерът на изобразяване е близък с този на Ел Греко, който се 

чувства и от тамошните богомолци от гръцки произход като свой. 

 Приведеното до тук посочва, че иконографското творение не трябва да 

привежда до някакви чести имажинерни идеи или задоволяване само на 

естетичните чувства. Като насочващо към първообраза то трябва да разполага 

вярващия към молитвеност, към духовен размисъл и за следване достойния 

пример на изписания Спасител, св. Богородица ли светия. С молитвеност, четене 

на библейски текстове и жития, в пост са пристъпвали някогашните иконографи 

и към изпълнение на задачата си. Не е случайно, че църковните ръководства и 

сам вярващият народ са ги счели за светии (например св. Пимен Зограф/ски, св. 

Андрей Рубльов и т.н.). Доколко това е осъществимо днес? 
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 Важен извод, следователно, е че образите на иконата изискват и съответен 

отговор от вярващия. Изобразеното на иконата за Тържествения вход в 

Йерусалим отправя и вастоятелен въпрос съзерцаващият я да потърси себе си 

там – дали е между апостолите, които очакват големи постове в идващото 

царство, дали е между любопитните по дървета или сред равнодушните 

наблюдатели или между заговорниците? 

Засиленият контекст и “модата” на епохата несъмнено оказват влияние, но 

идейната страна не бива да става жертва на “осъвременяването”. 

 Наистина има картини, които по новому отобразяват една или друга 

библейска идея, личност или събитие, биха могли да говорят много със своята 

символика. “Портретът” на Ева (чийто модел е неговата жена), е предаден от 

известния австрийски художник Фукс Младши с кичури, наподобяващи 

извиващи се змии, което напомня на змийската съблазън (описана в Бит. гл. 3). В 

друга квоя картина с псаломски сюжет същият художник е поставил и самолет. 

Пита се, биха ли могли вярващите да бъдат поощрени по този начин към 

молитвен размисъл и доколко би могло да ги приближава до първообраза и да ги 

вдъхновява?  

 Едно бележито творение на Рембранд е чудото как Спасителят ходи по 

водите на Генисаретското езеро (Йоан, гл. 6), но прекаленото разтваряне спрямо 

художествената мода на епохата е довело тримата апостоли към които Тожй 

върви да бъдат твърде плътски изобразени. Както саркастично отбелязва Марк 

Твен, едва ли не чудото не е в това, че Иисус Христос ходи по водите, без да 

потъне, защото е Иисус Христос, а как тримата “бабаджанки” са поместени в 

малката лодчица и не я обръщат и не потъват. Дали подобно осъвремянаване е 

полезно? Добре че в тези случаи изображенията са на картини, а не на икони.  

 А как тогава би могло да се възприемат т.нар. царски икони на иконостаса 

в църквата, за която е платила Ванга, с тяхната курполентност без благославящи 

десници и евангелски слова?  

 Това заслужава да се дискутира безпристрастно и без отенък на 

пренебрягване. На мене ми допада трактовката на св. Богородица, която целува 
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ръчичката на Богомладенеца, на иконостаса на северния олтар на 

патриаршеската  катедрала “Св. Александър Невски” - мила с майчината 

любвеобилост. На дали физическата пълнота може да бъде представител на 

духовната? И по тези въпроси е необходимо да се разменят мисли и се поспори, 

въпреки че няма и съмнение в запазената идея за участието на Божията майка в 

радостта, за да понесе впоследствие и скръбта и още, че иконата ни поставя 

въпрос, къде сме ние. 

 На иконата на св. Георги Победоносец се виждат дракон и царска дъщеря, 

а понякога и беловлас цар (и дори царица). Разбира ли се, че алегорично 

драконът е злото, царската дъщеря е Църквата, а Царят е Бог? Дали поне някои 

не си мислят за динозаври? 

  Още един пример. На икони повален под св. Димитър се вижда военен, 

навярно първоначално символ за римския император и римската власт. По-късно 

обаче след ожесточената война, обсадата на Солун и смъртта на цар Калоян се 

пристъпва към отъждествяване на падналия с този цар. Иконата се превръща в 

политическо оръжие. Може би е време да се състави сборник, подобен на 

ерминиите, но с изяснение на идейните съдържания на иконите и със съответни 

препоръки. Това, разбира се, не би било краткосрочна задача. 

Основният проблем е, биха ли могли да се очертаят границите на 

православната иконографска традиция като се съчетаят с новите виждания или 

пък в противовес на прекалената модернизация, за да се измъкне новото 

поколение по този визуален начин от робството на консуматорското общество, 

когато например при думата Гергьовден идва едва ли не само опечено 

гергьовско агне?  

Посоченото не трябва ли да говори не само за препредаване на 

иконописната традиция, но и за императива да се засили чрез слово и поучение 

образователната работа сред християните и да се популяризират правилните 

изяснения на библейски текстове и иконографски творби? 

Поставените въпроси не са малко и изискват време. Затова тук трябва да 

спра споделянето на мои виждания и размишления с оглед от монолога да се 
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премине към ползотворен диалог, към необходимия обмен на мисли по тези 

въпроси и навременни изводи за развитие на иконографията като изкуство за 

окото и изкуство за вдъхновение в осъществяване на доброто съобразно 

новозаветното учение. 


