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Димитър Кенанов 

 

СТЕФАН ЯВОРСКИ И МАТЕЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИ 

В ЗАЩИТА НА ПРАВОСЛАВИЕТО 
1
 

 

 Ако на прага на Новото време йеросхимонах Спиридон Рилски/Габровски 

(според Стефан Кожухаров) е последният средновековен български химнограф, който 

префразира Калистовото житие за св. Теодосий Търновски и съставя служба за първия 

български последовател на благодатния византийско-български исихазъм от XIV век, 

то сигурно светопреображенският монах Матей завършва православната ни 

полемическа традиция, появила се в зората на славянобългарската писменост през IX  

век с първия полемически диспут на св. Константин-Кирил Философ, още когато е на 

младежка възраст, с последния иконоборчески патриарх Йоан VII Граматик (Анис). 

Иконоборчеството на Мартин Лутер, подсилено от американския протестантски 

либерализъм, повтаря обвиненията на иконобореца Анис.  

Ето как житиеписецът, вероятно св. Климент Охридски, описва полемическия 

сблъсък: „По онова време цариградският патриарх Анис беше повдигнал в Цариград 

иконоборческа ерес, като казваше да не се почитат светите икони. Като свикаха събор, 

изобличиха го, че говори неправо, и го свалиха от престола. А той рече: "Изгониха ме 

с насилие, но не ме обориха; защото никой не може да противостои на моите думи." 

Тогава царят с патрициите подготвиха философа и го пратиха против Аниса, като му 

рекоха: "Ако можеш да обориш този младеж, ще заемеш отново престола си." А той, 

като видя философа млад на възраст, па и ония, които бяха изпратени с него, а не 

знаеше, че у него има ум на възрастен човек, рече им: "Всички вие не сте достойни за 

моето подножие; как ще споря аз с вас?" А философът му рече: "Не съди по човешка 

преценка, но гледай божиите наредби; защото, както ти си създаден от Бога от земя и 

от душа, така и всички ние. Затова, човече, гледай към земята и не се гордей." А Анис 

пак възрази: "Не подобава да се търсят цветя наесен, нито да се праща на война стар 

човек – като оня юноша Нестор." Философът му отговори: "Ти сам говориш против 

себе си. Кажи ни: в коя възраст душата е по-силна от тялото?" Той рече: "На старост." 

А философът му каза: "Ами ние на каква борба те караме: на телесна ли, или на 

духовна?" Той рече: "На духовна." Тогава философът му отговори: "Щом е тъй, ти 

трябва да си сега по-силен; тъй че не ни говори такива приказки. Защото ние нито 

търсим цветя не навреме, нито те караме на бой." 

Като бе посрамен по този начин, старецът обърна разговора на друга страна и рече: 

"Кажи ми, младежо, защо не се покланяме на кръста и не го целуваме, когато той е 

счупен, а вие не се срамувате да почитате една икона даже и тогава, когато тя е 

нарисувана само до гърдите?" Философът отговори: "Кръстът има четири части, и ако 

една негова част липсва, той вече губи своя образ; а иконата само с лицето показва 

образа и подобието на оногова, за когото е нарисувана. Който я гледа, не вижда лице 

нито на лъв, нито на рис, а вижда лицето на първообраза." Старецът пак запита: "А 

защо се кланяме на кръст без надпис, когато има и други кръстове, а пък вие не 
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  Статията е доклад пред XVII-та Национална конференция „Библиотеки – четене – 

комуникации“, посветена на 190-годишнината от рождението на  о. Матей Преображенски – виден 

български възрожденец и просветител. 15-16 ноември 2018 г., Велико Търново, Народна библиотека 

„Петко Р. Славейков“.  
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отдавате почит на една икона, ако на нея не е написано името на оногова, чийто образ 

е нарисуван?" Философът отговори: "Защото всеки кръст има образ, подобен на 

Христовия кръст, а всички икони не изобразяват един и същ образ." Старецът отново 

възрази: "Щом като Бог е заповядал на Моисея "Не си прави никакво подобие", защо 

вие правите такива подобия и им се кланяте?" На това философът отговори: "Ако Бог 

беше рекъл "не прави никакво подобие", ти би бил прав; но той е рекъл "[Не прави] 

всякакво подобие", сиреч "[не прави] недостойно подобие." Като не можа да отговори 

на това, старецът млъкна посрамен“ (превод на Христо Кодов) 
2
. 

Ето как Матей Преображенски тълкува Божието запрещение към Моисей: „Ако е 

заповядал Бог в Десетте заповеди, да са не покланяме на никакво подобие, нито да го 

изобразяваме; а особно рече ли; нито и на светиите, нито и на Неговия образ, да са не 

покланяме; нито да го изобразяваме! Бог строго запрети: но за друго някое подобие: 

каквото, за слънцето; месеца; звездите; или някое животно; или пък за някой знаменит 

(а не свят) человек. Когато Бог заповяда на Моисея да направи Херувимски образи и 

подобия; а не беше ли запретил пак на същаго него, и в същото време; да не прави 

никакво подобие, даже и на небото каквито неща има; нито да им се поклони? А, 

Херувимите, не бяха ли небесни вещества? и Моисей като им изобрази образите, стана 

ли идолопоклонник? Никак“ 
3
. 

Разбира се, непосредственият източник следва да се търси  при Стефан Яворски, 

„списателя на „Камень веры“. С основание може да се предполага, че монах Матей е 

разлиствал разпространяваните по българското землище „Чети-Минеи“ на св. 

Димитрий Ростовски, където под дата 11 май е поместено житието на св. солунски 

братя – славянобългарски първоучители. 

Може също да се предполага, че от откъсите в старопечатния славянски 

„Пролог“
4
  святопреображенският инок е знаел за Презвитер Козма и неговата „Беседа 

против новопоявилата се ерес на поп Богомил“ – подранилият български реформатор, 

предтеча на западноевропейския протестантизъм. В поучителната част на Беседата, 

четена във Велики Преслав през 869-870 г., се изобличава външното, притворното 

изповядване на православната вяра, което разрушава трогателното, благоговейното 

участие в богослужението: „Когато пък отидем на църква, на какъв смях се излагаме! 

Ако някой застане [в нея], умът му скита навън или мисли за непристойни [неща](по 

превода на В. Киселков). През ΧVIII  век монах Йосиф Брадати със сатирическия 

размах на Презвитер Козма отбелязва: „Сатвориха црьковь като михана, присмехове и 

смехове бывають, ако и по пазару. Прозевають се вь црькви, жени собирают се да се 

зговорать что да работать и да си видат свои премени“
5
. 

Подобна позиция заема и монах Матей: „Само в едни празднични дни ще идете 

в църква; и то като че не сте в църква пред Бога на моление и славословие Божие със 
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  Трендафилов, Хр. Измарагд. Избрани творби на старобългарската литература.VII-XII век, 

Шумен-Велико Търново, 2010, с. 52. 
3
  Защита на Православието, нападнато от протестантските мисионери с разни брошури. Издал 

М. Петров, монах свято-преображенски, Русчюк. В книгопечатницата на Дунав. Област, 1870, 81-82. 

Срв.: „Изборник. Службы, жития, словеса похвална и акафист святым учителем словенским Кириллу и 

Мефодию. Обдержай. Издаде ся в память о дни святаго Мефодия, Петербург. В Синодальной 

типографии, 1886“. Тук в житието на св. Константин-Кирил Философ и св. Методий е отпаднал епизодът 

с патриарх Анис.  
4
  Вж. повече Кенанов, Д. Старобългарски текстове и южнославянски теми в печатния Пролог. – 

В: Krakowsko -Wileńskie studia slawistyczne. Seria pośięcona starożytnościom slowiańskim. T. 2, Kraków, 

1997, 250 -263. Препечатка: Кенанов, Д. Страници от книжовното наследство, Изд. „ЖАНЕТ 45”, 

Пловдив, 2014, 406-420 
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 Повече вж. Кенанов, Д.  Полемистът и сатирикът Презвитер Козма. – В: Език и литература, 1994,  

№ 5, 46 - 53. Препечатка:  Кенанов, Д.  Българистични простори. ИК „ЖАНЕТ-45”, Изд. „ПИК”, 

Пловдив – Велико Търново, 2007, 48-58. 



смиренодушие и със сърдечна простота; но, като че сте на някои тържества и 

ликовании (на хоро);  и тамо не верувам да ви е усъвършенствована молбата! Защото 

сте само с трупа си в църква; а с ума си на далеч и на широко мислите!“(109). 

За Презвитер Козма ересите са последствие от грехопадението, те са хула против 

Св. Дух. С еретичеството, „за да бъдат повече хора в мъките“, Сатаната, космическият 

противник на доброто, умело въздейства върху свободната воля на човека и го 

подлъгва да падне в рова, където са хулителите на Светия Дух – на тях „няма да им се 

прости ни на този, ни в бъдния свят“ (Мт.12:32). Такива грешници и сигурни пътници 

към ада са последователите на българския поп с измамното име Богомил („по-близко 

до истината е да се нарече Богунемил“). 

 В измеренията на невидимата духовна бран (Eфес. 6:12 
6
) Матей Преображенски 

също поставя лъжеучението на Мартин Лутер, разпознат по „Откровение/ 

Апокалипсис“ на св. Йоан Богослов, гл. 12 и 13, в образа на апокалиптичния звяр – 

оръдие на Сатаната: „А зверът е, Мартин Лютер: а главите му: те са, тия проповедници, 

които са достигнали чак и по нашите страни (защото дяволът нищо не може да направи 

сам: докато не си намери от человеците оръдие)“ (16). 

Като Презвитер Козма, светопреображенският инок има дара да внушава 

оценъчните си позиции като преосмисля  „игрово“ етимологията на думите, напр. за 

Лутер/Лютер, лютерани: „А, протестантите, не им е това същото име: те се наричат, и 

Лютерани: или по-добре е да ги наречем; люти рани. И, въистина! люти са рани: до 

когото се допрат, ураняват му душата с развратна наука, като с люта рана, която 

прехваща, за която и цяр (илачь) мъчно се намерва. И, който са е наранил от техните 

науки; вечь цярь (ляк или илачь) не му са е намерил: като някой грънчарский нов съд, в 

когото са туряли катран; и после колкото щеш да го миеш, той все пак на катран 

смьрди“ (21). 

    Срв. още: „От първия им учитель, а по- е добре да река лъжеучитель“ (27); 

символическо изяснително разчитане на библейски имена и изречения: „И сегашният 

Йеровоам, сиреч Протестантизмът, много народ от сегашните Израилтяни, сиреч 

Христиани, отдели от Небесния Йерусалим; и ги завлече подирe си из широкий и 

пространний път, който ги водеше в погибел (Мт. 7:13), сиреч в Адските пропасти, при 

Сатанинското жилище“ (200). 

 В ада няма покаяние
7
, което да отвори дверите на мисления/духовния рай. 

Практическото православно законодателство ръководи човека приживе да върви по 

трудния тесен път на спасението. Едно от изискванията за Матей Преображенски е 

благодатното постничество, което прави душата лека, освободена от тежината на 

телесната страстоотдаденост. Душата се окрилява 
8
 при излизането от тялото в 

последния си земен час, тя става неуловима за дяволската ловитба и „прехвърква през 

въздушните Митарства“ да лицезре славата Божия – нетварната Светлина: „Моисей са 

пости и стана Боговидец: Тъй и ний да са постиме, за да са сподобим на Христовото 

лицезрение в царството Му на небото. Илия са пости и стана небошественник с огненна 

каляска: Тъй и ний да са постиме, че да можем легко към небото да прехвръкнем през 

въздушните Митарства“ (222).  

                                                      
6
 „Нашата борба не е против кръвта и плътта, но против началствата, против властите, против 

светоуправниците на тъмнината от тоя век, против поднебесните духове на злобата“ 

       
7
  По монах Агапий Критски. Вж. Кенанов, Д. Метафрастика. Симеон Метафраст и православната 

славянска агиография. Издат. «ПИК», Велико Търново, 1997, с. 78. 
8
  Вж. Кенанов, Д. Криле от светлина. Метафори-символи за полет в християнската културна 

традиция. – В: Проглас. Издание на Филологическия факултет при Великотърновския университет „Св. 

св. Кирил и Методий”, кн. 2, Велико Търново, 2008, 5 – 19; Препечатка: Кенанов, Д. Крилатият 

въздухоходец Теодосий Търновски. Библиотека „Филология”. Литературознание, УИ, Изд. „ПИК”, 

Велико Търново, 2010, 170-187. 



 Като се обосновава с изричната наредба на св. апостол Йоан Богослов (2 Йоан. 

1:10-11), Презвитер Козма неколкратно настоява за пълно изолиране и 

необщуване/несъобщаване с еретиците. Нужно е обаче първом да се направи опит от 

учители за връщане на хулителите към „здравото учение“ и ако те откажат и не 

възприемат наставлението, да бъдат белязани, дамгосани и всеки да ги избягва с душа и 

тяло. 

 Подобна е позицията и на монах Матей: „Прочие, братие! С тях да са не 

събирате: от тях съвет да не приемате: по техните науки да са не повеждате: след 

техните нрави, да не тръгвате: техните книги, и развратни брошури да не прочитате: от 

техните дружества са отдалечавайте: и с тях приятелство не правете“ (с.10). 

 Във външното си поведение богомилите изграждат лъжливия образ на 

образцови християни, които единствено са „мили на Бога“, а вътрешно са вълци и 

хищници (Мт. 7:15). Подобна пропагандна тактика прилагат и лутераните. Техните  

отвъдокеански мисионери твърдят, „че Протестанството било старо Христианство: кога 

е младувало; че сега одъртяло“ (26). Настоява се за близост с правоверните християни: 

„Видите ли и слушате ли, гдето  казуват, че малка разлика имало помежду ни? Каква е 

тази малка разлика, като са даже и гнусят от нас“ (14) 

 Борбената атмосфера на диспута/прението, препирането води до крайности: 

„Ако ги не познавате кои са Протестански брошури и бьлвочи, че да ги горите; те си 

личат от надписите и или от прочита: най-вечь, които са печатани в Цариград у А. 

Минасиана. И който е Православен: тяхна книга като види, в огнь да я хвърли: но били 

и други книги, ако и да не са тяхно издание; а като е техен превод, пак са не приемат: 

защото не сме нуждны за техните книги, нито е прав преводът им“ (с.10).  

 За човешката природа е обичаен интересът към мистични четива и предания, 

към пророчества за събития в бъдещето, което по принцип е непроницаемо. През 

XVIII-XIX  век на Балканите  писмено и устно се разпространяват „Видение на 

Агатангелос“, пророчества на швейцарския старец-пустинник
9
 Мартин Зедек, на 

свещенномъченик Козма Етолийски (1714-1779)
10

. Протестантската пропаганда 

снижава мистическите търсения, „религиозните наредби“ до равнището на „суеверията 

и художествата“: „Само аз [Матей Преображенски] сьм верувал, че св. Илия гърмял в 

облаците, че звездите били заковани  с железни пирони у небото, че землята стояла на 

един вол, че вапорът и телеграфът били дяволска работа и прч. Защо само мене не 

укориш? Защо сравняваш недостатките ми с предобрия ни Законъ?“ (102-103).  

                                                      
9
  Темелски, Хр. Пророчествата на Мартин Зедек. - https://draganbachev.wordpress.com/ 2011/08/02/% D0% BF% 

D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BA1/ Към 12.11.2018. 
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 Вж. Кенанов, Д. Св. Козма Етолийски – православен проповедник от XVIII в. - В: Духовна 

култура, 1994, кн.1, 16 - 23. Препечатка: Димитър Кенанов, Българистични простори…, 127-137. Ето как  

в ел. мрежа „Фейсбук“ са поднесени пророчества на св. Козма Етолийски: „Каруца без коне ще търчи по-

бързо от заек; Хората ще могат да общуват помежду си на далечни разстояния, сякаш се намират в две 

съседни стаи; Дяволът ще влезе в една кутия и рогата му ще бъдат на керемидите; Ще видите железни 

птици, които ту мирно летят в небето, ту бълват огън; Ще дойде време, когато целият свят ще бъде 

опасан с една нишка; Дяволът ще кръжи над света със своята машинария; Светът ще се управлява от ала-

бала; Бедата ще дойде при вас от образованите; Крадците и разбойниците вече няма да се крият в 

планините, а ще живеят и крадат в градовете; Чиниите ви ще бъдат напълнени до горе, но яденето няма 

да бъде възможно да се яде; Ще видим как нашата земя ще се превърне в Содом и Гомора; Ще дойдат 

чужди народи; когато се появят, не се бойте; когато тръгнат да си заминават, стойте по-настрана; В 

училищата ще се появят такива неща, които вашият ум не може да вмести; С данък ще ви обложат даже 

кокошките и прозорците; Ще дойде време и вие няма да можете нищо да узнавате; Ще дойде време, 

когато няма да съществува тази хармония, която я има днес между Свещеници и народ“. 

https://draganbachev.wordpress.com/%202011/08/02/%25%20D0%25%20BF%25%20D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BA1/
https://draganbachev.wordpress.com/%202011/08/02/%25%20D0%25%20BF%25%20D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BA1/
https://draganbachev.wordpress.com/%202011/08/02/%25%20D0%25%20BF%25%20D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BA1/
https://www.academia.edu/9061792/%D0%A1%D0%B2._%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%D0%95%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BE%D1%82_XVIII_%D0%B2._-_%D0%92_%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_1994_%D0%BA%D0%BD.1_16_-_23._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%80_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%98%D0%9A_%D0%96%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%A2_45_%D0%98%D0%B7%D0%B4._%D0%9F%D0%98%D0%9A_%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_2007_127-137
https://www.academia.edu/9061792/%D0%A1%D0%B2._%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%D0%95%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BE%D1%82_XVIII_%D0%B2._-_%D0%92_%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_1994_%D0%BA%D0%BD.1_16_-_23._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%80_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%98%D0%9A_%D0%96%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%A2_45_%D0%98%D0%B7%D0%B4._%D0%9F%D0%98%D0%9A_%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_2007_127-137


С необоснованите си обвинения/укоризни противниците могат „да си изпросят 

бой“; „Немате никакво право гдето сте си оставили отечеството; и ходите да 

проповядувате по чуждестранните места на народите, вашето си вероизповедание: И те 

имат пълно право; с бой и с безчестие да ви пропъждат от техните си места“ (163). 

Несдържаните емоционални изблици снижават равнището на спора/прението, но 

те са израз само на полемическа тактика, а не отказ от последователно споделяното 

миролюбие и копнение на светопреображенския инок за постигане на благодатно 

християнско единение: „Дано Всемилостивий Бог да даде здрав разум на всички: и да 

са приберем в една ограда всички: и да бъдем едно стадо: и сам Бог да бъде един 

Пастирь на всички“(с. 165) 

 Матей Преображенски, според посочените от него източници, преломява в труда 

си полемическия опит на православната апологетика, натрупан през епохата на  

Контрареформацията, когато след Бресткия събор от 1596 г. католическият 

прозелитизъм насажда Унията във Великото княжество Литовско и Кралство Полша, 

обединени в Реч Посполита. В територията на някогашната Киевска Русия, в западните 

и югозападните покрайнини на Московска Русия православните са подложени на 

жестоки гонения. За борба срещу тях  се основава Литовска йезуитска колегия от 1570 

г., която бързо се преобразува  в Академия и Университет (Вилнюс, 1579 г.), чийто 

първи ректор става Петър Скарга.  

Римокатолицизмът/инославната пропаганда умело си служи с печатната книга. 

Така православните се разединяват, както от униати, така и от различни протестански 

формации, въоръжени с техните „еретически катехизиси“, печатани в Германия на 

славянски език (in lingua Rutena)
11

.  

Разноверието прониква и разединително се настанява в семейните огнища. Пред 

Московския събор от 1620 г. патриарх Филарет Никитич заявява: „Егда бых в польском 

и литовском государстве, многая в них виде несогласия церковная, в самех тех 

христианех, яже суть белорусцы в них нарицают ся, и нарицают ся убо христиане, а 

правила святых апостол и святых отец седми вселенских и девяти поместных соборов и 

инех светых отец предания, мнози в них не соблюдают; и во едином убо дому у них  у 

отца с детьми и у мужа с женою, и у господина с рабы, веры три или четыре. И ов 

держит в них веру христианскую, ин же папежскую, и ин люторскую, и ин же 

кальвинскую, и ин же новокрещенскую, ин же саскую, и ин ариянскую. И вкупе убо на 

единой трапезе ядят, и пиют и браком совокупляются, а инии и вкупя и молитву 

творят“ 
12

. 

През 1718 г. митрополит Стефан Яворски (1658-1722) написва капиталния си 

полемичен труд „Камень веры Православно-Кафолической Восточной Церкви“. 

Книгата е печатана през 1728, 1730 и 1749 г. и тя е основна Матеева опора. Българският 

полемист посочва още и „Розыск о раскольнической брынской вере, об учении их, о 

делах их и изъявление, яко вера их неправа, учение их душевредно и дела 

небогоугодны (Москва, 1745) на св. митрополит Димитрий Ростовски (1651-1709). 

Книгата на Стефан Яворски е въведена още в началото на увещателната първа 

глава (с. 3): „Списателят на „Камень веры“, казува: че, в Западните страни много ереси 

са появили: а, Слава Богу, че в нашите Въсточни страни, Дяволът не си е посеял йоще 

вредителните плевели, Цьрквата ни тъй си стои твьрда и непоколебима, от 

сатанинските вредителни ветрове“(Часть 21, стр. 4). Този оптимистичен извод веднага е 

                                                      
11

 Срв. при Матей Преображенски: „Тези наши прельстители лъстят ни с евтините си печатани 

книги; като със старокови клончета; и ние, без да му трьсим края на къде ще излезе; купуваме им 

книгите! повеждаме се на след тях. Но някой ще каже: добри им са книгите и не скъпи; защо да не зема 

от тях!“(20). 
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   Кенанов, Д. Метафрастика…,  с. 196. 



уточнен: „И, въистина, тъй било; но в онова време, когато той описвал речената книга: 

а в сегашните наши времена, с всичката си сила [дяволът] са е напънал, да сее 

погубните си плевели, даже и в най-скритите и ничтожни населения са е вмъкнал да 

пръска гнилостьта на адското семе“ (с. 3-4). 

В „Защита на православието“ са пръснати още няколко изяснителни отпратки 

към митрополит Стефан Яворски и една – към св. Димитрий Ростовски.  Техните 

трудове са пределно пространни по обем, а полемичната Матеева книга се строи на 

принципа  за уместната краткост: „Който иска по-пространно доказателство; да гледа в 

„Камень веры“. Защото ний в тази наша малко книжка не можем да вместим всичко“ – 

по повод на тезиса за равната сила на Свещеното Писание и Свещеното Предание, на 

писменото и устно предавано слово Божие (с. 120). 

За самовластната воля Божия не бива да се негодува (каилствува): „Заради този 

предмет имаме свидетелства и от Ветхия Завет, и от Новия: но тука не можем да ги 

вместим в тази наша малка книжка (Който иска по-пространно доказателство; да гледа 

в „Камень веры“, часть 2-ра: О призиваний святыхъ)“ (126-127). 

Протестантската критика към православното постене се обговаря: „Но, то не е 

ваша работа: ний такава заповедь имаме от Цьрквата; и тъй дьржим според много 

причини, които не можем да ги вместим в тази наша малка книжка (Гледай по-

напространно, в „Камень веры“) (с. 228). 

Матей Преображенски обосновава невъзможността за отговаряне на всички 

протестантски/евангелистки печатни писания: „А сега да ви се отговаряме на всички 

мьрзски и Богопротивни брошури; нямаме време: защото имаме готови отговори 

(„Камень веры“, която се състои от 1 325 страници: и е на три части разделена); хиляди 

пъти повечь от вашите бьлвочи“ ( с.136). 

С брошурите си протестантите / „Евангелските Христиани“ „само си правят гол 

труд“. Безполезно е да им се отговаря: „Немаме и нужда да съставяме многоотговорни 

брошури против вашите; защото си имаме имаме готови  хиляди пъти повечь отговор 

(„Камень веры“: която се намерва днесь и под печат в Русчук, на простобългарски 

преведена; йоще, и „Розиск“) против вашите бьлвочи“ (с. 243). 

Противниците на стародавната Българска Православна църква нарушават 

апостолския принцип: „При том я старался благовествовать не там, где уже было 

известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании (Рим. 15:20). В този 

контекст Матей Преображенски би могъл  още по-убедително да призове: „Кажи ми, о, 

противниче! Кое ви е довело чак и до тука: да проповядувате пак това същото 

Евангелие на този народ! Народ, който е от толкова векове насам по-добре уверен в 

него и по-добре го разумява (с. 242). 

Така се отваря темата за пространството отвъд Океана, отдето идва „Лютеровата 

наука“ с мисионери, които се хвалят за богатите населници на Америка („били най-

богати и умни, най-образовани и марфетлии) (с. 241). Забогатяването им обаче не е 

заради принадлежността към Протестанството. Друга е истината за възхваляваните и до 

днес възможности да се забогатява бързо в Америка:  

„Когато се намери оная пуста земля през Великия Океан (сиреч Америка); и тя 

като не беше населена с образовани человеци; бяха само едни диви и голи, които малко 

различаваха от безсловесните скотеве: които даже и владетел над тях си нямаха: и тъй 

прибягнаха в нея всички; най-учените и богатите Европейци; заради да живеят 

свободно, и да немат над тях си владетель да им съди (защото человеческото естество 

свободата обича): както и досега тъй живеят (Американците) без владетель; за която 

причина, и убиха Максимилиана, когото го бяха поставили там като насилствено за 

царь. И, като се населиха там толкова учени, умни и богати человеци; и като бяха 



свободни; можаха да измислят всяко нещо; защото имаха време и улеснени бяха от 

всичко: а не защото били Протестанти: че са изляла тази  дарба от Небото“ (261-262). 

Апостолското мисионерство е допустимо сред езичниците, а не в земи, където 

името Христово отдавна е познато (Рим. 15:20) и отдавна е възприета Неговата вяра. В 

този контекст неопровержимо може да се обоснове позицията в цитираното от монах 

Матей публицистично питане на редактора на вестник „Време“(год. 2, брой 8), 

отправено към отвъдокеанските непозвани мисионери: „Защо са оставили там братята 

си, и са дошли при нас? Там, в отечеството им, има много видове Рационалисти и 

Материалисти, които не припознават Евангелието като Божественно. Там има много 

робие, които не са Христиани. Нека по-напред тях да покорят под Евангелския глас: 

нека по-напред да проповядат Евангелието; а че после да ходят и на другите места“ 

(153-154). 

…Симетрията на времето в края на ХХ и началото на ХХI век породи могъщия 

изблик на отвъдокеанския неолиберализъм и глобализъм, който активира актуалността 

на книгата „Защита на православието“от светопреображенския монах Матей 
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. Много 

по-силни и по-многобройни са разхитителите на Христовото стадо. Те проникват на 

практика в цялото планетарно  пространство. В старопрестолния град на Матей 

Преображенски, в Охрид, Вилнюс или Талин съм срещал не само протестанти, но 

последователи на окултни месии като Петър Дънов/Беинса Дуно, Beinsa Douno и 

Висарион от Сибир, сподвижници на Муун, мормони, йеховисти, бахаити, кришнаити с 

учител Чин Кай, неоезичници. Сигурно в сборищата има още много други, безчет 

антихристови ловци на човешки души.  

…И затова отнейде все по-ясно и отчетливо се счува апокалиптичният глас на 

св. Йоан Богослов за скорошното идване на Христос: Λέγει ὁ μαρτυρῶν ταῦτα, Ναί, 

ἔρχομαι ταχύ. Ἀμήν, ἔρχου κύριε Ἰησοῦ/ Който свидетелствува за това, казва: да, ида 

скоро! Амин, да, дойди, Господи Иисусе! 

 

ПОСЛЕПИС 

 

Османотурските нашественици и поробители векове наред лишават българите от 

образователни структури. Настъпва отчуждаване от изящния литературен език, 

завещан от Търновската книжовна школа и се стига до принудителни изменения в 

говоримия език. Освен традиционното съседство с гръцката реч, сега диалектите са 
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  Откъси вж. Пехливанов, Ил. Преображения Матееви, НИ, С., 1981, 204-207. Преиздание от Р. 

Николова:  Матей Петров Светопреображенски, Защита на Православието, ЛИК, С., 2007. Тук вж. 

приносната студия: Николова, Р. Книжовното дело на Матей Петров Светопреображенски в системата 

на българската възрожденска култура през втората половина на XIX век. „Защита на Православието“– 

един късен образец на ораторската проза, запазил в себе си най-важните черти на старобългарското 

красноречие (129-187). Срв. още: Николов, Й. Борбата на Матей Преображенски  срещу протестантската 

пропаганда – В: Известия на Института по история, 18, 1967, 213-230. Николова, Р. Защита на 

Православието  в творбите на Матей Преображенски и Недьо Жеков.  – В: Петропавловският манастир – 

средище на духовен живот”, УИ, Велико  Търново, 1992,  88-92. Налбантова, Ел. „Защита на 

православието“ от Матей Преображенски като част от полемичното наследство на Българското 

Възраждане.http://georgesg.info/belb/spisanija/ proglas/2009.1/nalbantova.html Към 07.11.2018. Налбантова, 

Ел. Нужен ли ни е днес Матей Преображенски, наричан Миткалото, и неговата защита на 

Православието. https://liternet.bg/publish2/enalbantova/nuzhen.htm Към 07.11.2018.  
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подложени  на граматически въздействия от турския език. Тези процеси превръщат в 

пасивен част от речниковия фонд. Още от ΧVII век в ръкописните книги има случаи, 

когато отделни думи, български или гръцки, се поясняват с турски съответствия. Тази 

практика следва и монах Матей Преображенски с една особеност – отделни диалектни 

форми се придружават с книжовни варианти, напр. кукя (къща), направили (учинили), 

поврьщанье (бьлванье), сукалничата (бузайничета), стълба (лествица), благо (мазно, 

молния (блескавица), мни (струва), не струва (не прави), нарушава (разваля), образ 

(пример). Срв. още: пада (гечтисва), прельстителни увещания (кандърмак), льв 

(арслан/раслан), веднага (бирден), цяр (илач, ляк), вълми/вълни (талази), самостайно 

(кендибитен), ходатайка (рижажийка), болест (мараз) (Тимот. 5:23), сквьрословство 

(псуванье), почти (хемен), коварство (шийретлик), загуба (зарар), трапища (хендеци) 

разноски (масраф), притежания (мюлкове), глупость (жумбуш), поне (барем), козни 

(шийретлици), даром (бадеава), причина (себеп) папищаши (сиреч: католици), 

митарство (беклеме), варди (беклемета), резно (марангоз) художество, масло 

(зехтин), гвоздеи (пирони), чул (сиреч: козинова дреха, вретище), битва 

(бран),весилница (даража). Четат се  гърцизми, напр.: евлавия, калугер  и турцизми: 

кара гяури 
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, заптии, гюл, гириз. 

Ведно със старата книжовна лексика като напр.: „жалость отечества снясть 

мя“, блудници, блядословиш, спуд, тварь, отнюд, буесловци, буесловят, Всеведец, 

щение, изкусний художник, вретище, небошественник, благочинно, полемическият 

текст се прошарва с просторечни думи (ма!, казувам, блазе, бой, бълвочи, търбух, 

каилствовате, платка, кисийка, парички, дяволо-цървулска) или с модерни термини, 

заети предимно от протестантски пропагандни печатни материали: наука, инджинерин, 

религия, предмет, комсионин (т.е. разпространител на вестник „Зорница“ и други 

протестантски печатни издания), граф, доктори, макини, каса, вапор, телеграф, мода, 

истории, брошура, правителство, граждански.  

Среща се удвояване на епитети или съществителни имена, което напомня за 

стилистическата симетрия, положена в художествения език на библейската книга 

Псалтир и оттам – във византийската и старобългарската литература: смрадното им и 

льскателно учение; блядословии и бълвочи; гнили и боси науки, неумит (сиреч: 

непокаянен), пристанища (сиреч монастири),….  

Наблюдават се каскадни изреждания: „разпри, припирни, крамоли и кавги“; 

„дряхли, умислени, намръщени и начумерени“ (204). 

 Интересни са запомнящите се мъдростни изречения и пословици, една от които 

е турска пословица – в оригиналния си вид и в български превод: „Саарданъ янъ гиденъ 

хайвана: о. съртмаажинъ ихмалжилаандан-дъръ (Сиреч: Което говедо от чрьдата 

настрана ходи: то е от говедаревото небрежение:) (98); „Вие обърнахте (религията) 

като на жените модата, да я менувате всяка година“(103); „Мъчно ще да им е да 

ритат срещу ръжен“ (177) „Лесното всеки го обича“ (5), „Кой бяга от лесното? Тое 

на всекиго угодно“ (230). 

Отделно заслужава да се изследва природата на новобългарските по език 

библейски цитати. Ето едно ключово по функция апостолско изречение (Петр. 2:6-8): 

„Ето полагам в Сион камък краеуголен, камък на препънване и камък на съблазън“ (51). 

 

* * * 

За колективната българска душевност е характерно укорението, хуленето на 

духовенството, което не спира след епохата на гърцизма, споменат на два пъти от 

Матей Преображенски:  
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 „Вижте Павликенците колко ни обичат: кара гяури ни наричат: и вместо ний да ги мразиме, 

защото те са по-малко от нас; а напротив те ни мразят, защо не сме всички по тяхното мнение“ (31).  



– „Тъй и нашите Българи, като се научиха да гонят, да пъдят и да укоряват 

Гръцкото Духовенство; най-после почнаха да укоряват и да хулят, и тяхното си 

Духовенство: почнаха  да ги не предпочитат за нищо: които са длъжни от далечь йоще, 

някой както види свещенника да му се поклони, и както подобава да го поздрави с 

просто сърце: защото той заради него бди и на Бога се моли, а йоще му е и духовний 

отец; а той напротив, като го види отдалеч; и почнава да го хули и укорява, гдето с това 

смъртно съгрешава: ако има причина за укоряване; но то не е ваша работа: нето ще го 

поправите с хуленье; само на вази си правите вреда: поправлението надлежи пак на 

градоначалниците; а не на вас: Бог тях е поставил да са надзиратели, управители, даже 

и съдии на всичкий народ; и на пастирите: и от тях ще са иска и търси всичко, което с 

тяхното си небрежение не са търсили и не придиряли, и кривото не поправили“ <…> 

„И ако попитате, защо учените человеци не са ръкополагат за свещеници“ причината е 

това (100-101). 

       – В защита на манастирската институция се изтъква нейната книгосъхранителна 

мисия: „Немате право  никой и да помислите нещо зло за монастирите: защото от тях 

най-напред прогледнахте, откогато беше обладала грьцизма по всичка България: като 

бяха изгорени всичките Български книги
15

; не намериха ли пак на монастирите като 

подспудъ-тъ скрити! Не изчерпахте ли различни списания от стари ръкописи: пак в 

монастирите намерени!“ (106). 

Матей Преображенски е изцяло в догматичната, в ценностната система на 

Православието и отхвърля, както римокатолицизма, така и протестантизма. Това 

убеждение не може да бъде разколебано с неговото допускане: „Ето и ние изобразяваме 

образа на Бога Саваота такъв, какъвто Го видяли Пророците“ (173). 

Лъжеиконната символическа композиция, където има антропоморфно 

изобразяване на Господ Саваот, Бог Отец „в образа на ветхолетен мъж“, е несъмнено 

отстъпление от богословието 
16

 на православната икона, тъй като е недопустимо 

невидимото безплътно Божество да се изобразява в плът. Това, сигурно несъзнавано 

„латинско мъдрувание“ и самомнение, е  явен резултат от  въздействието на „Камень 

веры“ от смятания за „латинник“ митрополит Стефан Яворски. 

По традиция, характерна за славяноруските старопечатни издания, Матей 

Преображенски завършва книгата си с молитва в метрически редове: 

 

СТИХОВЕ 

 

Творче наш и Господи, и Создателю,  

Иисусе Боже избавителю.  

Яви Твоята непобедима власт и сила. 

Сокруши на еретиците дързостната сила.  

Тебе викаме на помощ ний,  

Иисусe, Боже преблагий.  

Христе Царю, Боже Вишний, скоро нам помози.  

Владико человеколюбче, Ти ги обез-чести,  

Един си Ти силен, от нашите места ги изчисти.  

И да са не чуе вечь името на зверовете,  

Защото им видяхме вече вкусът на плодовете.  
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 Вж. Кенанов, Д.  Забравени старобългарски ръкописи. Предварителни бележки. – https://uni-

vt.academia.edu/DimitarKenanov 
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  Повече вж.: Успенский, Л. А.  Богословие иконы Православной Церкви. Изд-во братства во 

имя святого князя Александра Невского, 1997. 
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https://www.academia.edu/36432222/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8._https_uni-vt.academia.edu_DimitarKenanov


Горчиви казувам като пелин,  

Отбягваме от тях и до един.  

Веч с тях никак се не съединяваме.  

А далеч от дружествата им бягаме. 

Радост голяма ще имаме, ако ги съкрушиш,   

Езиците им, неми без-гласни ако направиш.  

Милостиви Боже, на небесата Който си,  

Ако ни любиш, помилуй създанието Си.  

Творче наш, молим Ти са с умилний глас.  

Твоята благодать, изпрати на нас.  

Един си Ти Бог щедръ и независтлив.  

И Спасител наш благ и всемилостив.  

Преблагий Господи, Боже наш вышний. 

Един си Ти крепкосилний и страшний.  

Ти с Твоята всесилна и крепка десница,  

Разпръсни противниците с една люсница.  

О, Христе Иисусе, смили се за нас,  

Вижд нашето смиренье, и помилуй нас: Амин (273-274). 

  

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА 

 

 За да бъдат разбрани възможно най-пълно позициите на монах Матей 

Преображенски и емоционалните синкопи в неговата книга „Защита на Православието“ 

от 1870 г., трябва добре да се познава историята на протестантската пропаганда от 

тогавашното време. При подготовката на нашето изследване се запознахме с краткия 

очерк на църковния историк Ст. Станимиров от 1894 г. за първите десетилетия на 

протестантизма в България. Намираме за полезно и уместно да препечатаме дословно 

обобщената историческа картина:   

„До началото на настоящия [XIX] век току-речи не са се явявали протестантски 

мисионери. А пък от началото на настоящия век и особенно пък подир Кримската 

война и протестантски мисионери захванали да кръстосват България. За забележване е, 

че протестантските проповедници имат между българите несравненно по-голям успех 

от католиците. Главните средства за разпространението на протестантизма между 

българите са училищата и книгите с религиозно съдържание. Още до последнята Руско-

турска война протестантите имали в Турция добре уредени училища, от които първо 

място заемали Роберт-Колеж в Цариград и девическото училище в Стара Загора. 

Роберт-Колеж съществува и сега. А Старо-Загорското девическо училище било 

пренесено в Самоков (подир възстанията в 1867 и 1868 г.), дето сега е центърът на 

протестантските проповедници между българите. Тук те имат две училища (мъжко и 

женско), черкова и печатница. Освен това протестантите имат свои училища и в други 

още някои български градове в Княжеството, в Одринския виляет и в Македония, като 

напр. в Ловеч, Свищов, Пловдив, Ямбол, Одрин и др. 

Протестантски проповедници постоянно кръстосват по българските земи и без 

да обръщат внимание на подигравките, а понякога даже и на нападенията, проповядват 

навред, дето намерят слушатели. Тия проповедници не са все чужденци. Между тях 

има и доста много българи, възпитани по протестантските мисионерски училища. 

Забележено е, че ония българи, които се заразят с протестантското учение, като не 

стават истински протестанти, изгубват и всичката си вяра, че и народностьта си, или, 

по-добре казано, скъсват всяка връзка с българите, като захващат да презират и 

преданията и обичаите български. 



Едновременно с проповедьта протестантските мисионери разпространяват 

между българите и доста много книжки с религиозно-нравствено съдържание, в които 

често пряко или непряко се осъжда Православието, а се възхвалява Протестантизмът. 

Грамотните българи с особенно удоволствие четат тия книжки, които, освен че винаги 

са твърде евтини, са написани с един ясен и прост език, достъпен за всички. Особено 

много действуват протестантите на българите със своя вестник „Зорница“, който се 

издава в Цариград, струва много евтино и до преди няколко години бил едничкият 

български вестник, допустен да се разпространява между българите в Одринския 

виляет и в Македония. В сегашно време (т.е. към 1894 г.) в Българското Княжество има 

2384 души протестанти, като се смятат в това число и всички протестанти небългари“
17

.  

Казаното от Ст. Станимиров за православната вяра като изключителен 

народностно-съхранителен фактор е изстрадана истина, за първи път изречена от св. 

Евтимий, патриарх Търновски в навечерието и първите дни на османотурското 

политическо и ислямско заробване на България през XIV век 
18

. 

За Матей Преображенски замяната на православната вяра с рационалистическа 

сектa 
19

 води до отродяване и безбожие: „С вашите си брошури, нищо друго не правите; 

освен разбърквате на народа работите; размъщате му ума; па тогава стават не наши, не 

ваши: нито никаква друга вяра. Нудихте го уш по-добре да ги уверите и подчините под 

Евангелието; а вий ги йоще отчуждихте от него. Мъчихте се уш по-добре да ги уверите 

                                                      
17

 Станимиров, Ст. Учебник по историята на Българската черкова, Пловдив, 1894, 124-125. 
18

  Кенанов, Д. Вяра и народност в българската литература през XIV – XVI век. – В: Турските 

завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от XIV – 

XVIII век. Международна научна конференция, Велико Търново, 20 – 22 май, 1987 г., Велико Търново, 

1992, 336 - 345. Кенанов, Д. Ораторската проза на Патриарх Евтимий Търновски, Велико Търново, Изд. 

«ПИК», 1995, 136-147. 
19

 Калнев, М. Щит на вярата, Велико Търново, 1994, с. 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



в Бога; а вий ги направихте съвсем безбожни“ (239). „Най-от големите безумници“ е 

човек, сменил отеческата си вяра: „За да остави человек своята вяра, в която баща му и 

дяда му са е скончал: и да иде в друга вяра; то не е малка работа!“ (231). 

 

ПРИПИСКИ 

В моите записки от библиотечни занимания у нас и в чужбина съм документирал 

приписки за  даряване на  Матеевата „Защита на Православието“: „Из книгите на 

йеродякон Самуилъ. Гореказаната книга е подарена на Цаню Г. Цаневъ отъ егуменъ на 

Килифарский манастир. 1 март 1905 г. Въ знакъ на добра памятъ подарявамъ 

настоящата книжка на Цаню Ганчовъ. Килиф/арский/  монастиръ. Иеромонахъ 

….(подписът не се чете). В същия денъ тръгнахъ въ странство (Романия) азъ Цаню Г. 

Цаневъ“. 

 
 

 



 



 

 



 
 

 



 


