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СВЕТИ ГЕОРГИ:
ВЕЛИКОМЪЧЕНИК, ЧУДОТВОРЕЦ И ПОБЕДОНОСЕЦ

*
ЧАСТ ПЪРВА: ИСТОРИЯТА
Великомъченикът
Съпротиви се на фараона Мойсей, но много повече Георги на Диоклетиан с по-велики
неща. Нали оня пресече морето и преведе народа? Но там водата отново се възвърна
към дъното. А тук този пресече прелъстяването и не се възвърна назад. Той стана
най-голям сред мъчениците и предел на мъчениците!
Из „Похвално слово на архиепископ Григорий Руски за светия славен великомъченик и
победоносец Георги”

Затворили го в тъмница, поставили краката му в клада, проснали го на земята
погръб, а върху гърдите му сложили тежък камък – в това положение Георги прекарал
цялата нощ, като мъжествено понасял страданията и благодарял на Бога... После...
После го привързали гол на специално колело, под което били поставени дъски със
забити в тях гвоздеи. Като въртели колелото, гвоздеите раздирали тялото на мъченика.
През всичкото време той не издал нито стон... После... хвърлили Георги в яма, пълна с
негасена вар. Като отивал към ямата, мъченикът усърдно се молел. След това се
прекръстил и свободно влязъл в нея. След три дни извадили тялото му, за да разпръснат
костите му, защото мислели, че те вече са изгорели от варта. Били силно изненадани,
като видели, че светият мъченик е жив и здрав. Били изумени от почуда и славели
Божието всемогъщество... После измислили ново мъчение. Обули му нагорещени до
червено обуща с гвоздеи отвътре, гонели го по улиците, влачели го и жестоко го
биели... После... Отново бил затворен в тъмница и подложен на нови изтезания: удряли
го по устата, били го с бич и волски жили, докато разкъсат месата му, давали му да пие
силна отрова. Георги всичко понасял търпеливо и Божията сила го подкрепяла и
изцерявала раните му. Не преставал да изумява езичниците, че не с магическа сила и не
с човешки хитрини запазва живота си, а Господ го пази и му дава сили... Най-изумен
бил Диоклетиан – императорът, измислил всички тези мъчения. Особено когато
собствената му съпруга – царица Александра,

възхитена от подвизите на Георги,
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изповядала открито християнската вяра. Заповядал и двамата да бъдат обезглавени.
Царицата не издържала, издъхнала по пътя. Георги умрял с молитвена усмивка на уста.
Защото, както казва св. Йоан Златоуст, смъртта на мъчениците не е смърт, а встъпване
в по-духовен живот. Било 23 април, за най-вероятна се приема годината 303.
Но как и защо се стигнало до тук?
Георги бил роден в Кападокия (около 284 г.) – място, свързано и с други скъпи
на Църквата духовни чеда.1 Семейството тайно изповядвали Христа и това било
причина Георги да загуби баща си още в ранното си детство, а майка му да поеме с него
към родната за нея Лида в Палестина. Малко след като бил призован за войник, майка
му напуска тоя свят. Единственото семейство за смелия войн останало това на Христа и
него той никога не предал. Диоклетиан, който дори не подозирал за това, обикнал
Георги за неговата военна храброст и умения и го направил свой приближен в
столицата Никомидия, където предстояло да унищожи хиляди християни. Не знаел, че
приближаването всъщност е отдалечаване, но много скоро узнал за това чрез една
гореща апология на християнството, произнесена не от кой да е, а от самия Георги.
Диоклетиан не можел да понесе този удар отвътре. Последвали мъчения, редувани с
разговори – амалгама от обещания, молби и заплахи, присъща на един тираничен
владетел. Царят така и не успял да разбере, че Георги не е сам – не кой да е, а Иисус му
се явявал, за да му вдъхва сила; двамата заедно събаряли идолите в храма на Аполон.
Накрая този, който не издържал, бил Диоклетиан – издал смъртната присъда и
превърнал датата 23 април в един свят за православната църква ден, в който празнуваме
усекновението на светия великомъченик Георги.2 В кръщението чрез вода се получава
опрощение на греховете, казва Киприан Картагенски, а в кръщението чрез кръв –
венецът на добродетелите. С този венец свети Георги се удостоява на 23 април.
Съсечен близо до Бейрут, свети Георги първоначално бил погребан там, но по
негова молба приживе трябвало да бъде погребан в Лида (Диоспол). Светията имал
видение в тъмницата, което трябвало да предаде на верния си слуга – онзи, който го
съпътствал навсякъде, записвал всяка негова дума и всеки негов подвиг. На него
именно заръчал: „да вземеш смиреното ми тяло и това писмено завещание, което
написах преди да бъда приведен на мъчение и да ги отнесеш в нашия дом, що е в
Палестина, като изпълниш всичко, което сега ти поръчвам”.3 „Смиреното тяло” –
безценен пример за подражание в името на Христа, е било само на двайсет години...
Тук някъде свършва тленния, човешкия път за измерване на времето. Започва
измерението на подвига, пред което рационалните обяснения са безсилни. Заръката,
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завършваща с несъмнена вяра в Христа, е изпълнена и тялото на светията по-късно е
погребано в Рамла, Палестина. В Лида, по времето на император Константин,
издигнали специално за светията храм, който да приюти мощите му и в който и до днес
се пази мартириума на светия великомъченик. Пренасянето на мощите се случило
според преданието на 3 ноември. Не е известно дали още тогава е било установено
ежегодното празнуване на този ден, но З ноември в месецослова на Сирийската църква
се отбелязва като празничен ден от 1030 г. Така се ражда и вторият празник на светия
великомъченик Георги – пренасяне на мощите и издигане на храма в Лида.4
Издигнат на кръстопътно място в Светите земи с тежка религиозна участ през
вековете, храмът с мартириума бил многократно разрушаван и съхраняван, особено по
време на и след кръстоносните походи.5 Бил е несъмнено важен за времето си и найсилното потвърждение за това е, че храмът с мартириума е означен върху известното
мозаично пано в Мадаба, днешна Йордания, датирано от 6 век след Христа. Всеки,
който е имал щастието да види с очите си тази карта, частично съхранена и до днес с
нейните повече от два милиона отделни камъчета, макар и не в оригиналните
внушителни размери от 25 на 5 метра, знае, че тя се намира в храма, носещ името на
свети Георги. Повторното цялостно обновяване на храма в Лида, според преданието,
също се случило на 3 ноември (1872 г.). Дали това е чудотворно препотвърждаване на
празника? Чудесата стават заради неверниците, а не заради вярващите, твърди Йоан
Златоуст. И пак той: от това, че сега няма знамения, не прави заключение, че ги е
нямало и по-рано. Просто понякога е полезно да ги има, а понякога да ги няма. Може
би когато вътрешното зрение отслабне е необходима външна изява на знамението.
Чудото изявява светостта и напомня, че когато душата е благопризнателна, тя приема
всичко с вяра.6

Чудотворецът
И когато царят поиска да види някое чудо, на възкресяване на мъртвец, светият с
една молитва много чудеса извърши, укрепяван от Бога на чудесата. Затова и царица
Александра при доброто Георгиево изповедание и чудотворения повярва в Христос.
Из „Похвално слово на архиепископ Григорий Руски за светия славен великомъченик и
победоносец Георги”

4

Съсечен близо до Бейрут, свети Георги първоначално бил погребан точно до
езерото, свързано с най-популярното от чудесата, които устната, а в последствие и
писмената традиция му приписва. Словесната светогорска традиция му приписва
множество чудеса, сред които в писмени паметници посочва и разказва общо десет.
Чудото, в което свети Георги убил змея и спасил царската дъщеря, осмо по ред, е не
само най-разказвано, но и най-рисувано сред тях.7 В древните времена, разказва
светогорската традиция, това чудо било изобразявано на икони и мнозина от
пътешествениците по светите места на Палестина го вписвали между страниците на
своите писмени творения, като потвърждавали истинността на това знаменито чудо.
Иконографската традиция в повечето случаи припознава две от чудесата – на
първо място убиването на змея и на второ спасяването на едно момче от плен и
връщането му на неговите родители. Всъщност тя доста често ги контаминира.
Иконографският сюжет с убиването на змея съдържа като заден план
крепостните стени на Бейрут (в преданието Вирит от Сирофиникийската страна) и
изобразени върху тях различен брой фигури, сред които задължително царят („Царят и
неговите роднини гледали от високите стени на царските палати и безутешно
плачели”). В преден план свети Георги на бял кон пробожда с копие змея, на когото до
този ден принасяли жертва всички поданици. Единородната дъщеря на царя, която в
този миг била определена за жертва на змея и която светията спасил, най-често стои в
десния край между предния и задния план на изобразявания сюжет. Именно тук
иконографската традиция чете внимателно и сред цялата фабула с унищожаването на
змея избира символния миг на представяне. Част от разказа е рисувана неизменно през
вековете, като в сянка остава чудотворната логика на подвига: „Но светият
великомъченик Георги, без да трепне, се прекръстил спокойно и като изрекъл В името
на Отца и Сина и Светия дух, бързо препуснал с коня срещу змея с копие в ръка и
пробол змея в шията, а пък конят му го тъпчел с копитата си в земята”. Друга част от
разказа неизменно е пропускана, макар в определени изображения да се появяват
частични догадки за това. Ще предам целия текст, за да насоча към символните
пластове на чудото и за да свържа рисуваната с нерисуваната част: „След това свети
Георги заповядал на девойката да завърже с пояса си змея и да го отведе в града.
Хората гледали с удивление девойката, която водела змея, и от страх се разбягали, но
свети Георги им говорел: Не се бойте, а се надявайте на Господа Исуса Христа и
вярвайте в него, защото той ме изпрати да ви избавя от този страшен змей. След
тези думи свети Георги посякъл с меч змея посред града, а хората извлекли трупа на
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змея и го изгорили извън градските стени. Тогава Виритският цар и целият народ
повярвали в Христос и приели Светото Кръщение. Всички, които се покръстили, били
двайсет и пет хиляди, без жените и децата.”
И така, осмото чудо е за вярата, за повярвалите, за приелите Свето Кръщение
двайсет и пет хиляди. Поредица от действия водят до приемането на вярата, действия
извършени все в името на Отца и Сина и Светия Дух. Иконографският сюжет редуцира
дългата фабула: изобразява пробождането с копието (винаги); конят, който тъпче змея
(понякога); оставя знаци за пояса на девойката и неговото действие (в някои житийни
сцени на свети Георги); изоставя посичането с меча, извличането на трупа извън
градските стени и изгарянето на змея; изоставя и масовата сцена на приемането на
Светото Кръщение. Оставя надеждата – ако вярваш и се молиш искрено, винаги ще
дойде Спасител, който да те отърве от мъките ти. Свети Георги е знак за тази Божия
повеля. Приемащият християнството народ на Бейрут е знак за правилното прочитане
на чудото. Иконографският сюжет се нуждае от словесния, за да достигне дълбините на
символиката.
Другото чудо, свързано с избавянето и връщането на сина на неговите родители
(описано като трето от чудесата на свети Георги), изключително рядко се рисува в
православния свят отделно от змееборския сюжет. Както вече казах, иконографската
традиция прибягва до образна контаминация на разказите.8 Действието се развива в
град Митилин на остров Лесбос, където е върнато от плен на остров Крит при
агарянския княз едно момче на неговите родители в деня на светията, 23 април.
Чудодейното завръщане било по време на разсипване на виното, поради което момчето
е с чаша в ръка на трапезата (близък сюжет има и петото от чудесата на светията; този
път действието се развива в град Амастрид в Пафлагонската страна, където
благочестивите Леонтий и Теофана изгубват сина, завърнал се с помощта на светията
по същия чудодеен начин, държейки този път – пак по време на трапезата – гърненце в
ръка; подобно е и чудото с малкия Филотей, който светията освободил от сарацински
плен и върнал на баща му по време на служба в Критски храм, отново с чаша в ръка).
Именно връщането на сина с чаша в ръка може да бъде прочетено в голяма част от
случаите, в които свети Георги убива ламята и спасява царската дъщеря – всеки път, в
който светията не е сам на коня, третото чудо (а покрай него и отзвук от петото) се
прокрадва в рисунъка и удвоява чудодейната мощ на свети Георги.
Етиопската традиция пренаписва чудото по любопитен начин. Бифан и неговата
съпруга вдигат църква, посветена на светеца, в град Билаконя. Бездетни са, но свети
6

Георги ги дарява със син, който кръщават на името на светеца. В една война с арабите
Георги, синът на Бифан, е пленен. В нощта срещу празника на светията Бифан и
съпругата му молят свети Георги да върне сина им и в същия миг, с пълна чаша вино
той се явява пред тях (сюжетът нататък се повтаря, различията са в бездетството и в
удвояването на името на детето). Този чудесен сюжет обаче коптската традиция рисува
по различен начин. Свети Георги и момчето с чашата вино в изображението са сами на
коня – няма героиката на борбата със змея, освободени сме от присъствието на
царската дъщеря и нейното семейство. Просто етиопската традиция не познава този
сюжет до 15 век и той очевидно е привнесен като културно влияние.9
Чудотворецът е оставил и други образи – този път не като икони, а като
мисловни образи в културната памет. Един от тях е свързан с град Рамел. Това е
образът на десния стълб (колона) в местната църква, или стълбът на вдовицата.
Местният градоначалник не се вслушал в молбата на една вдовица и не взел стълба й
заедно със своите на кораба. Свети Георги, явил се във видение на кон във воеводски
чин, поправил тази несправедливост. Друга вдовица, излъгана от пастирчето си, отново
е възмездена от свети Георги (случаят със спасеното от ухапване от змия момче). Пак в
църквата в Рамел, друг образ носи символно послание – на сарацина, който искал да
прободе със стрела образа на свети Георги, но стрелата по чудесен начин се извърнала
от иконата и наранила смъртоносно стрелеца. Разбрал силата на иконата, повярвал,
покаял се и приел Христа. Разбира се бил убит от своите, не могли да му простят
отричането от вярата, но станал мъченик с негласната помощ на свети Георги. Иконата
на светията с яйчницата; наказанието на Теопист и невярната му жена и възкресените
животни след това – образите от чудесата наистина са многобройни. Но посланието е
еднозначно: светията, като угодник Божи, призовава и приобщава към вярата – чрез
състрадание и покаяние, чрез сила и твърдост, чрез любов и упование.

*
Други две чудеса, извън описаните в книгите за свети Георги десет чудеса, са не
по-малко важни за нашия разказ. Те обединяват словесната и визуалната традиция.
Става дума за две от чудотворните икони на свети Георги. И двете до днес се пазят в
манастира Зограф в Света Гора – Атон. Първата от тях е т.нар. Фануилска икона.
Втората е т.нар. Аравийска икона. И двете са в основата на предания, които времето
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не е успяло да заличи ни най-малко – толкова усърдно и грижливо са съхранявани през
вековете.
Фануилската икона е свързана с основаването на манастира и връща към
времето от края на 9 и началото на 10 век – период, често коментиран нееднозначно от
историците.10 Добре познатото предание за тримата братя от Самуиловия род и техният
избор на храмова икона чертае една от първите и най-силни аксиотопии на Света Гора.
Случилото се – да прекарат цяла нощ в молитви и на сутринта да изберат чий лик да
изографисат на приготвената за икона дъска – наистина е чудо, не само защото дъската
на сутринта открили вече изографисана, а защото образът на свети Георги напуснал
мястото си във Фануиловия манастир близо до Лида, Палестина, за да дойде тук, в
Света Гора. Когато игуменът Евстратий и братството на Фануиловия манастир
последвали иконата – по съвета на светията – те всъщност започнали да пишат
светостта на новото място: Бог предопределил да предаде Сирия и Палестина на
разграбване, но в същото време предопределил къде и как да се съхранят светите
реликви на християнството, превръщайки Атон в градина на Божията майка. Именно
това е изключителното, което разказът за светеца постига – хората следват иконата,
знаково превъплъщение на подвига на светеца, ако спазваме духа на решенията на
Седмия вселенски събор по отношение на светите образи. И те не остават в родната
Палестина, защото светията – чрез образа си – е избрал нова родина – Атон.
Чудотворната Фануилска икона на свети Георги е един от начините, по който Света
гора изписва именно светостта в името си: свята е тя – освен заради Богородичния
избор на мястото – и заради избора на светиите, и заради последвалите ги
сподвижници. Със свети Георги било положено началото на аксиотопията – икони и
монашески подвизи ведно щели да търсят закрилата на полуострова през вековете.
Манастирът се сдобил и с име, и с братство – така преданието подрежда смисъла.
Усилил и вярата – останки от залепналия пръст на неповярвалия в чудото владика още
могат да бъдат видени върху иконата.11 И ако манастирът и до днес добавя към името
на светията думата „Зограф”, то е привидно заради външното – самоизографисването
на образа на свети Георги върху дъската. Смисълът обаче е по-дълбок и той е в избора
на светията, подсказан чрез образа: да смени едно място с друго, по-добро; да избере и
посочи мястото; да изгради нов дом и създаде нов свят в избраното място, в който и
образите, и паметта на светията ще бъдат тачени: всичко това е „Зограф”,
славянобългарският манастир, своеобразно пренаписване на представата за locus
amoenus.
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Аравийската икона е друг важен символ на манастира Зограф. Едно от чудесата
за свети Георги разказва за благочестива жена, която предпочела да пусне икона с
образа на светеца във водите на реката (Партениос), отколкото да гледа как еретици
поругават светия образ. Фабулата на легендата за появата на тази икона в Зограф
продължава с чудодейното преплуване на морето от Арабия до пристанището на
Ватопедския манастир в Света Гора, с желанието на всички монаси да я имат в
манастира си, най-сетне с жребия, според който необяздено муле, натоварено с
иконата, трябвало да избере мястото, където иконата да остане. Мястото било Зограф.
На хълма, където мулето спряло с иконата, издигнали параклис, посветен на светията.
Легендата оживява чрез литийно шествие на всеки от двата празника на свети Георги –
на 23 април и на 3 ноември. При това усилено – по време на литията, редом с иконата,
се изнасят и мощи на светията. Стъпките на монаси и поклонници всеки път повтарят
избора на Аравийската икона, препотвърждават го – и така с векове, сякаш за да
покажат, че чудото не е само в мига на неговото случване, а и в миговете на неговото
незабравяне. Имаме ли винаги сетива за това?
Разказва Елена Скуру от Лимасол, годината е 1992. С болно сърце, почти
отписана от този живот, ако не предприеме спешна сърдечна операция, Елена, на
границата на съня и ясното съзнание, вижда особена картина. Двама светии, Георги и
Андрей, подканят нейния мъж Леонид да отиде до върха на близката планина, където
неясно как той се озовава в миг, за да види руините на църква, посветена на свети
Георги, която в последствие трябва да открие и преустрои. Същото видение получава и
Леонид. Тръгват и търсят, остават броени дни до операцията. Откриват храма. Мястото
се нарича Симвула. Откриват захвърлена в ъгъла икона на свети Георги. Светията
отново се явява в съня на Леонид, напомня, че църквата му се нуждае от
реконструкция. Двамата обещават и приемат идеята в сърцата си. Елена оздравява,
лекарите не могат да повярват на новите изследвания, тя заговаря за чудо. Разчистват
терена около църквата. Намират мощи на трима неизвестни отци, издаващи
благоухание. Митрополитът им разрешава да ги съхранят у дома до реконструкцията на
църквата. Леонид и Елена изпълняват дадения обет пред светията и възстановяват
църквата. Днес тя е известна като „Св. Георги Симвулийски”. Откритата от тях икона
на светията е почитана като чудотворна, а водата, която всяка пролет изтича от мястото
на намерената икона, почитат като лековита.
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Победоносецът
И понеже царят не можеше повече да търпи непобедимото и храбро мъжество на
мъченика, произнесе присъда: отсичане на главата. И отиваше доблестния победител,
победил скверния цар и неговите бесове, да предстане вече пред небесния Цар и от
Неговите ръце да приеме венец. Как прочее да нарека този непобедим? И от Самсона
се показа по-силен! Саул победи хиляди, а Давид десетки хиляди? Но Георги легиони
победи и бесовски, и мъчителски, и не хиляди, но десетки хиляди приведе към Христа.
Из „Похвално слово на архиепископ Григорий Руски за светия славен великомъченик и
победоносец Георги”

Разказът за свети Георги – Победоносеца обикновено свързват както с победата
над Диоклетиан (в житейския път на светията), така и с алегорията, която стои зад
убиването на змея (в сюжета на чудесата). Тежките битки в епохата на християнството,
както и нерадостната участ на Балканите през последните векове са черпили от тази
алегория повече надежда, отколкото смисъл. Победата присъства веднъж в краткия му
жизнен път – осеян с военни подвизи, той завършва с голяма победа, превърнала го във
великомъченик и обикнат навсякъде светия. Но Победоносецът присъства и във всяко
чудо, приписвано на светията след смъртта му, всеки път, когато убеди, когато
подтикне към вярата, когато възмезди неправдата. Победата тук е резултат на горещата
молитва, на упованието в него; побеждава вярващият.
Разказът за свети Георги – Победоносеца може да бъде обвързан, при това
исторически, и с третата чудотворна икона на светията, пазена в Зограф. Това е т.нар.
Молдавска икона – дарена от молдавския владетел Стефан Велики, син на Богдан II и
най-успешният владетел в историята на молдавското княжество.12 Управлявал от 1457
до 1504 г., в края на своето управление той обновява отново Зографската света обител,
като издига и изписва съборния храм „Св. Георги” (потвърдено и от Хилендарския
монах Исай, а по-късно и от Василий Барски).13 В основата на всичко е личният
покровител на воеводата – св. Георги, който му помага в паметната битка при Васлуй
през 1474 г., когато нанася тежко поражение на османската армия. Преданието разказва
как св. Георги се явил в съня му с обещание за победа, при две условия: че обнови
светогорската обител Зограф и че иконата с неговия лик (подарена в началото на 15 век
от византийския император Йоан Палеолог), която войските му ще носят при победата
си, ще отиде в храма на Зограф. Воеводата изпълнил повелята на светията и днес
иконата стои на свой собствен проскинитарий на северозападния стълб на храма вляво
от главния вход на наоса. Върху сребърната риза на иконата, правена през 1838 г., е
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оставен паметен знак за срещата на воеводата и светията: „образът на тази чудотворна
икона се е явил в 1484 година на великия Стефан Воевода Молдавски, който след това
възобновил Светогорската обител Зограф”.
Чудото, предизвестено от светията, не свършва дотук. В 1500 г. на Зограф е
подарена голяма везана икона (хоругва), на която е изобразен покровителят на
манастира и на Стефан Велики – св. Георги. Светецът е седнал на трон и стъпил върху
победения от него змей – символ с достатъчно силно внушение за поробените от
Османската империя народи. Според манастирското предание иконата била везана от
господарката Елена, дъщеря на Стефан Воевода. Именно тази хоругва днес е във
Военния музей в Букурещ, а в ризницата на Зограф се пази нейно копие, както и
знамето на воеводата с образа на св. Георги, с което е победил в битката при Васлуй
през 1474 г.14 Съборният храм в чест на светията, опустошен в края на 15 век от
родоски рицари, Стефан Велики завършва през 1502 г. Когато зографци точно три века
по-късно го издигат наново, за построят още по-голям храм, ликът на Стефан Велики
застава сред видните ктитори на манастира редом с цар Иван-Асен II. А иконата,
дарена от него на манастира, пази и до днес светата обител – калена в битки, истински
победоносна, тя продължава да закриля манастира от превратностите на времето.

ЧАСТ ВТОРА: КУЛТУРНАТА ПАМЕТ – ТЯЛО, СЛОВО, ОБРАЗ, ИМЕ
Мощи
Тялото на светиите – това земно вместилище на подвига, отвъд което
мъченичеството на духа е немислимо – не изчезва с тленната смърт. Макар и не в
своята цялост то остава и достига под формата на мощи до онези, които носят в себе си
спомена за подвига на светиите. Бог затова ни е оставил мощите на светиите, казва св.
Йоан Златоуст, защото иска да ни приведе в същата ревност като тяхната и да ни даде
надеждно прибежище и утешение в бедствията, които постоянно се надигат срещу нас.
Чудодейни са мощите на свети Георги. Твърди се, че още след като мощите му
са пренесени в мартириума в Лида, главата е пренесена в Рим в храм, посветен на
светията – Сан Джорджио ин Велабро – от папа Захарий (742-753).15 След
неколкократните разрушавания на храма в Лида части от мощите на свети Георги са
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пренасяни и съхранявани на различните места по света – първоначално от
Константинопол до Сирия, а после из Средновековна Европа от Солун и София до
Майнц. Разказите за това са впечатляващи. Теодор от Сикеон например твърди, че след
като построил голяма църква в чест на свети Георги, имал нужда от негови мощи за
освещаването й, които получил със съдействието на епископа на Герина, близо до Лида
(част от главата, зъб и други частици от скелета на великомъченика). През първата
половина на 7 век тези светини били пренесени от император Ираклий I в
Константинопол за нов храм на светията, до Адрианополската порта.16 Известният на
историците факт за пренесените и съхранените в олтара на храма в сирийския град Езра
мощи на св. Георги от 6 век (ведно с посветителен надпис) едва ли е бил единствен за
времето си. Тамошната църква, посветена на св. Георги от 515 г. оцелява през вековете
(поне до моето посещение в Сирия през 2010 г. непосредствено преди гражданската
война). Много други места не споделят завидната й участ. По този начин мощи и
църковна утвар, икони и книги, често поемат в различни посоки, техният път и особено
тяхната съдба невинаги са известни.
Важна част от мощите на светеца до днес се намира на Света Гора – Атон,
съхранявана в различни обители. Двата манастира, на които светецът е патрон –
манастирът Зограф и манастирът Ксенофонт – от векове съхраняват части от мощите на
свети Георги в своите съборни храмове и ризници (Зограф пази и кръв на светията). На
всяка лития в Зографския манастир, заедно с Аравийската чудотворна икона на свети
Георги, се изнася скъпа за братството част от неговите мощи: част от дясната ръка
(китката) на свети Георги.17 Други два светогорски манастира – Ивирон и Св.
Пантелеймон, както и три от големите скитове на монашеската република, Пророк
Илия, Кавсокаливия и Св. Богородица Ксилургу (в недалечното минало български) –
също съхраняват частици от мощите му. Всеки, който посети тези светогорски обители,
може – по пътя към вярата и към себе си – да възкреси подвига на свети Георги,
докосвайки частици от неговите мощи.
Слово и Образ
Свети Георги е сред най-обичаните светии – и от словото, и от четката на
зографите; и като избор на царски регалии, и като държавен покровител. При това
независимо от усилията на папската институция в продължение на повече от петнайсет
столетия. Известно е усилието на папа Геласий от 494 г. да хвърли в забрава историята
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на св. Георги (заедно с тази на св.св. Кирик и Юлита) заради прекалено фантастичната
й фабула и многото чудеса, с които е изпъстрена; известно е и недоверието на Калвин и
неговите последователи. 18 През 1968 г. римокатолическата църква официално премахва
св. Георги от Календара на светците, което предизвиква възмущението на
православната общност, ярко изразено в словото на архимандрит Хараламбос
Василопулос: „Най-кръвожадният и садистичен човек в историята, император
Диоклетиан, не бе в състояние да се отърве от св. Георги. Но дойде папата и го изтри от
списъка на светиите с едно зачеркване! А не трябва да има православен дом, в който да
липсва житието на св. великомъченик и победоносец Георги”. 19
Във византийската традиция на св. Георги са посветени много агиографски
произведения и химнографски творби, в чиято основа най-вероятно стои незапазено в
оригиналния си вид Мъчение (най-старият известен негов препис е Виенският
палимпсест от 5-6 в.). От него произхождат и разказите за чудесата на св. Георги, найразпространено от които е чудото със змея. Едно от Похвалните слова е посветено на 3
ноември, денят на Освещаване на храма на св. Георги в Лида (Аркадий Кипърски,
началото на 7 век), а три са на Григорий Цамблак (едното запазено в ръкописи от 15 в.,
другото, писано вероятно в Молдова, запазено в преписи от 15 век, а третото открито в
архива на архиеп. Порфирий Успенски, който го е преписал от ръкопис в манастира
“Св. Павел” на Атон през 1845 г.). Всъщност част от текстовете са принадлежали
именно на Атонски манастири (Зограф, Хилендар, Ксенофонт, Свети Павел).20 В
западната традиция култът към свети Георги в голяма степен е задължен на усилията на
архиепископа на Генуа Яков Ворагински и събраните от него в периода 1260-1270
животоописания на светиите, известни под името „Златната легенда”. 21
Развитието на иконографията на Св. Георги – тема на отделно изследване –
следва промяната на представата за него в течение на вековете. Преобладава мнението,
че първоначално е честван като християнски мъченик (с мъченически кръст в ръка).
След това се възприема като помощник в битките и триумфатор – с меч или копие и
щит, облечен в ризница (както сам, така и с други светци-войни; най-често прав в цял
ръст, в по-редки случаи на трон или в деисисна поза). По-късно – и това е найразпространената представа за него – вече е на бял кон, с червена вееща се хламида на
раменете, като с лявата си ръка държи юздите на коня, а с дясната – дълго копие, с
което пронизва лежащия в краката на коня змей (срещат се изображения и в двете
посоки). След ХV в. на коня зад него се появява и образът на момче със съд за вода в
ръката, контаминация с едно от чудесата на св. Георги, при което той спасява младеж
13

от плен при неверниците. Често върху стенописи и икони се изобразяват цикли от
сцени с мъченията или чудесата му. Най-ранното запазено изображение на св. Георги е
икона от Синайския манастир “Св. Екатерина” от края на VІ–VІІ в., от същото време е
и изображението му в монашеския център Бауит в Египет. По-късно (9-10 в.) се
появяват и чудотворните му образи.22

*
Кападокия, първият дом на светеца, ревниво пази неговата памет. Макар и не
така показно, както каменния саркофаг в Мартириума в Лида, Кападокия е съхранила
под формата на изображения важни страници от житието и чудесата на свети Георги.
Много от скалните църкви в Гьореме съхраняват едни от най-ранните запазени
стенописни изображения на свети Георги – от 11 и 12 век. В църквата „Св. Василий”
свети Георги е изобразен на бял кон, с копие в ръка, с ризница и разкошна червена
мантия. По сходен начин е изобразен и в църквата „Св. Варвара”, но този път редом със
свети Теодор. Пак двамата убиват змея в „Серпентиновата църква”. Едноименната
църква на св. Георги в Ихлара, на 500 м. от градчето Белисирма, представя светеца,
убиващ змея, на бял кон, в частично запазен стенопис от края на 13 век. Пак в стенопис
от 13 в., този път от църквата „Св. Йоан Предтеча”, св. Георги (на бял кон) и св. Теодор
(на кон в жълтеникаво-керемиден цвят), в познатия сюжет, убиват два различни змея.
Не бива да ни учудва, че конят на светията се изобразява в бяло. Това е вековна
традиция, така е записано и в много от стигналите до нас Ерминии – когато св. Георги
се изобразява на кон, конят винаги е бял (в същия този порядък конят на свети Димитър
е винаги червен).23 Ето защо изключително интересни са изображенията му, които
нарушават цветовия код на изобразяване на коня. Едно от тях, стенописно изображение
в църква в Етиопия, показва светеца на неприсъщия за него кафяв кон.24 Друго от тях,
пазено в Британския музей, представя св. Георги на черен кон (и дори е известно като
„Черният Георги”).25 Предполага се, че е Новгородска школа от късния 14 век. В
атрибуцията на Британския музей изрично се посочва, че за разлика от всички други
по-късни изображения на светеца с руски произход, които музеят съхранява, тук
иконографското решение не включва в змееборския сюжет принцесата, която светията
спасява. Подобно иконографско решение от 16 век може да се види и в сбирката на
Държавния руски музей. Друго изображение, от първата половина на16 век, съхранено
в Устюженския краеведски музей в Русия, също показва свети Георги на черен кон, но
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този път в присъствието на принцесата, царя и дори на житийни сцени. Подобни
изображения на черен кон са също толкова редки, колкото и тези, в които свети Георги
убива змея с меч, а не с копие, макар разказът за чудото да предполага подобно
решение (Държавен руски музей, 15 век; Третяковска галерия, първа половина на 16
век).
Тук се изправяме пред една изключителна трудност, която за щастие, надскача
замисъла и характера на това издание – да се обхване корпуса на изображенията на
свети Георги изобщо. Голяма част от големите музейни и галерийни сбирки и крипти
по света, както обществени така и частни, съхраняват изображения на светеца под
различна форма. Някои от тях са репродуцирани в различни по характер издания, други
са достъпни само за специалисти.26 Същата участ споделят и местата – някои са
достъпни дестинации, други малко известни, трети тънат в забвение, четвърти очакват
участта си в зони на тлеещи религиозни и военни конфликти. Всички те, като образи и
места, живеят отделно. Събират ги единствено миговете на изследователско търсене. С
вяра, че наследството по отношение на разказите за живота и чудесата на светията и
неговите изображения един ден ще бъде обхванато и подредено в максимално
възможната му пълнота, тук давам само частици от тази мозайка. Силният подтик е
дирята на Света Гора – личният според преданията избор на свети Георги след
Кападокия и Лида – която е жива и до днес и която през вековете е оказвала своето
въздействие върху много български църкви и манастири.

*
Сред образите на свети Георги най-голяма почит отдаваме на иконите, считани
за чудотворни. Три от тях, за които вече имах възможност да говоря, се намират в
манастира Зограф в Света Гора – Атон: Аравийската (датиран горен слой от 12 век),
Фануилската (датиран горен слой от 12 век) и Молдавската (датиран горен слой от 14
век).27 Всяка от тях има свой собствен иконостас (проскинитарий) в кръстокуполното
пространство на главния манастирски храм на Зограф. Иконостасна икона на св. Георги
има и в едноименния параклис на хълма срещу манастира (място, което до ден днешен
свързваме с чудото с Аравийската икона и до което се извършва литията), както и в
параклиса „Рождество на св. Йоан Предтеча”. В иконната сбирка на манастира до днес
се пазят няколко хоругви с лика на светията от 18 век, както и различни икони на свети
Георги от 18 и 19 век, на св. Георги и св. Димитър, Богородична икона със св. Георги и
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св. Димитър в деисисно изображение от 1857 г., диптихна икона на Богородица и св.
Георги от 19 век. По време на първата световна война от Зограф изчезва везана с
коприна икона на св. Георги от началото на 16 в., запазена по репродукции в стари
издания (днес се пази във Военния музей в Букурещ, нейно копие е дарено на
манастира и се пази в ризницата на Зограф).
Стенописни изображения на светеца има във всички църкви и параклиси на
манастира. Сред най-характерните са тези в Банското крило от 1819 г., дело на на
монаха Митрофан Зограф (изписал съборния храм в Зограф, след като още в началото
на съвместната работа с Никифор Зограф последният починал), в параклиса „Св.
Димитър”, дело на основателя на Самоковската школа Христо Димитров, и на входа на
манастира, реставрирано през 2014 година (дело на монах Методий Зографски).
Икони на светеца има в Атонския манастир Ксенофонт, който, ако се съди по
подпис на неговия игумен от началото на 11 век („игумен на Св. Георги”) също от
началото на съществуването си е обвързан с образа на светията. Една от тези икони е
обявена за чудотворна. Манастирското предание разказва за нея, че пострадала по
време на иконоборската ерес по особено жесток начин: задната част на икона е
обгорена при опита да бъде запалена, но ликът на свети Георги останал невредим в
огъня. Виждайки това един от подпалвачите в ожесточението си ударил образа на
светията с нож и от иконата потекла кръв (прорезът до днес е видим върху иконата).
През нощта един благочестив християнин отнесъл иконата на морския бряг и с молитви
я пуснал във водата. По чудесен начин тя пристигнала на Атонския бряг пред
манастира Ксенофонт, където братството я приело като знак за застъпничество от
техния покровител свети Георги. В Ксенофонт се намират и други негови ценни икони,
а така също и стенописни изображения и гравюри. Една от иконите – прекрасна и рядка
като изработка мозаична икона от 1079 г. с размери 136 х 65 см.– представя св. Георги в
деисисна поза към Христос в разкошна червена хламида със златни орнаменти. Друга
икона – от 13 век – го представя на трон, въоръжен с копие в дясната ръка. Подобна
икона – св. Георги на трон – съществува в манастира и от началото на 17 век, като
лявата ръка този път държи меч, а зад гърба на светеца е изобразен и лък. Ксенофонт
пази и не толкова обичайни сюжети като икона на св. Георги с апостол Филип (от
първата половина на 17 век) и иконата Въведение на Богородица в храма със св. Георги
и св. Артемий (втората половина на 17 век). Змееборския сюжет присъства в икона от
втората половина на 17 век, на която зад свети Георги (на бял кон) е изобразено
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момчето от Митилин с чаша в ръка. Старата църква на Ксенофонт предлага и
стенописно изображение на св. Георги и св. Димитър в цял ръст от 1637 г.
Отвъд двата манастира, чийто патрон е светията, няма светогорска обител, която
да не пази изображения на светия великомъченик Георги (най-представителни са сякаш
сбирките на Ватопед и Св. Павел). Най-често, по канон, се среща изображението му на
светец войн в наоса на църква или параклис, което представя войните великомъченици
за Христовата вяра. Успоредно с това различните манастири и скитове съхраняват и
други

изображения

мощехранителници,

на

светеца

на

икони,

стенописи,

гравюри,

печати,

хоругви и дори начални страници към кондики (ръкопис в

библиотеката на Зограф от 19 век).
Най-ранното запазено до днес Светогорско стенописно изображение на св.
Георги принадлежи на Емануил Панселин в църквата Протатон в Карея от края на 13
век (стенописни изображения на св. Георги от Панселин могат да бъдат видяни и в
параклиса Св. Евтимий на църквата св. Димитър в Солун). Разположението му в наоса
на кръстокуполния храм е характерно (до лявата певница, западна стена) и в същото
време символно – точно срещу проскинитария с чудотворната икона „Достойно ест”.
Ватопед предлага различни изображения на светията – на икони, стенописи,
енколпиета, амулети. Едно от тях е изключително ценно – икона, приписвана на
Емануил Панселин (ок. 1300 г., с размери 88 х 50 см.). Друга икона на светията в цял
ръст от началото на 14 в. (130 х 53 см.) се намира в музея на манастира, както и
сребърно изображение в цял ръст от 11 век (21 х 13,5 см., с произход Константинопол).
Ватопед пази и няколко редки енколпиета с образа на светията. Най-ранното от тях е от
11 век и изобразява св. Георги като войн пешак (4,2 х 3 см., сардоникс с рамка от злато
и перли). Второто е от 13 век (5,2 х 6,2 см.) и изобразява св. Георги, Св. Димитър и св.
Теодор като воини в цял ръст. Третото енколпие, прилично на предходното и пак от 13
век, изобразява св. Георги и св. Теодор (4,7 х 4,7 см.). Четвърто енколпие, от 14 век,
изобразява св. Георги и св. Димитър в цял ръст и военни доспехи (6,5 х 6 см.).
Изобразяването на св. Георги – сам или заедно с други воини като св. Димитър или св.
Теодор – е традиция, която продължава в изработката на енколпиета и през следващите
векове и която сбирката на Ватопед съхранява. Сюжетът с убиването на змея се появява
върху енколпие, пазено във Ватопед, едва в началото на 18 век, но за сметка на това
измества останалите изображения. Най-характерните изображения от този тип са върху
лицевата част на квадратни амулети от 19 век, върху чиято обратна част е изобразен в
единия случай св. Никола, в другия св. Стилиян, в третия св. Харалампи; четвъртото,
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при това не толкова често срещано изображение, представлява вписана в кръг
пентаграма, в чийто център има разтворено цвете). Ватопед предлага и няколко
стенописа на светията в съборния манастирски храм (в наоса и екзонартекса) и в някои
от своите параклиси.
Манастирът Св. Павел представя няколко ценни икони на светията. Първата от
тях представя допоясен образ на светията от 14 век (85 х 40 см.); втората представя
деисисно изображение от 16 век със св. Павел Ксиропотамски отляво на Христос и св.
Георги отдясно, който поднася отразяната си глава на благославящия го Иисус (св.
Георги и св. Павел имат и икона от 18 век като ктитори на манастира /56,5 х 25 см./).
Третата пак от 16 век (62 х 85,5 см.) с 12 житийни сцени, представя св. Георги на трон с
копие в дясната ръка и лък и стрела в лявата, а четвъртата, от 17 век (33,5 х 31 см.) –
св. Георги и евангелист Лука в цял ръст. Петата икона, пак от 17 век (29,5 х 13 см.),
представя вертикален диптих: допоясно изображение на св. Георги с меч в дясната
ръка, а над него – допоясно изображение на архангел Михаил с копие в лявата ръка.
Няколко икони от 18 век от същия манастир представят и Св. Георги на бял кон,
убиващ змея, с момчето от Мителин с чаша вино в ръка, зад гърба, а една, датирана 1718 век – св. Георги и св. Димитър в цял ръст (36 х 26,5 см.). На външната фасада на
Съборния храм в Свети Павел има запазено мраморно изображение на св. Георги,
убиващ змея (70 х 65 см., придружено с надпис от 28 август 1820 г.)
Изображенията на светията са гордост и за останалите светогорски обители.
Великата Лавра пази в иконната си сбирка икона на свети Георги от 14 век. В главния
манастирски храм има стенописи от 16 век, приписвани на Теофан Критски. Ивирон
пази икона и стенописи на св. Георги в съборния си храм и в параклиса, посветен на
Богородица Портаитиса. В музея на Хилендар се пазят: икона от 1680/81 г.,
изобразяваща светците войни Димитър, Георги, Артемий и Прокопий; икона от същия
период, изобразяваща св. Георги в цял ръст, с кръст в дясната ръка, увенчан с
мъченически венец от ангели; в съборния храм се пази икона на светията от началото
на 17 век. Параклисът, който носи името на св. Георги в Хилендар, представя
стенописни житийни сцени на светията от 1684 г. Манастирът Дионисий пази в
съборния си храм – сред изключително богатата си стенописна мартирологична
тематична сбирка – сцената с обезглавяването на светията. В иконната сбирка на
манастира се пази икона на св. Георги и св. Димитър от 16 век. Пантократор предлага
няколко великолепни икони на св. Георги. Една от тях, допоясно изображение с копие в
дясната и меч в лявата ръка, е от третата четвърт на 16 век. Най-голямата като размер
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(129 х 96 см.) и една от най-ценните работи в манастира от 17 век представя свети
Георги в цял ръст, заобиколен от 14 житийни сцени. Дохиар също пази змееборския
сюжет в съборния си храм, а в иконната си сбирка пази икони на св. Георги и св.
Димитър от 17 век и от 18 век. Иконата на двамата светии пазят и манастирите
Каракал (от 17 век), Симонопетър (от 1844 г.), Констамонит (от 1896 г.), като
Симонопетър притежава и медни гравюри със змееборския сюжет на св. Георги от
1858 г. (35 х 24 см.). Изображението на светията в съборния храм на Филотей
наподобява това в старата църква на Зограф. Ставроникита има стенописно
изображение на св. Георги и св. Димитър, приписвано на Теофан Критски от 1546 г.,
като освен него предлага и сцената с убиването на змея. Манастирът Григорий пази
стенопис на св. Георги от 1779 г. В Неа скити се съхраняват икони на св. Георги и св.
Димитър от 1764 г. и от началото на 19 век. Скитът Св. Анна пази икона на св. Георги
от 16 в. (34,5 х 28 см., Критска школа). В Карея, в параклиса към българския конак, се
пази иконостасна икона от 1853 г., рисувана от Захари Зограф, която изобразява св.
Георги и св. Йоан Предтеча. В олтара на същата църква се пази икона на светията от
1890 г., която се изнася на втория ден след Великден при посрещането на чудотворната
икона „Достойно ест” в българския конак по време на литията.

*
Ако прекрачим към изображенията на светеца в българските църкви и
манастири, прочитът им все още предстои – и като пълна атрибуция, и като тълкувание.
Подобен исторически разказ, съчетан с интерпретация, би бил достоен жест към
светците, които почитаме. Отделни опити – атрибуции на конкретни църковни
ансамбли, на корпус стенописи за определен век или отделни автори – имаме, част от
тях вдъхновяващи. С пълна сглобена картина обаче все още не разполагаме. Много
български манастири и църкви от всички краища на страната носят името на свети
Георги, много иконостаси имат храмова икона с неговия лик, няколко стенописни
ансамбли представят сцени от чудесата или от житието му (един от най-интересните
запазени житийни стенописни цикли на светеца е този в Кремиковския манастир „Св.
Георги”).
Не са малко и местата у нас, които са свързани с чудеса на светията: за
чудотворна е обявена иконата в манастира в Хаджидимово, на която се дължи
възстановяването на манастира; хиляди се покланят на образа на светията в
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едноименната църква в Созопол (тук е намерена и най-ранната у нас икона с
изображението му като конник); с чудо на св. Георги се свързва изграждането на
манастира в Поморие от Селим бей през 17 век, където до днес основна светиня е
каменно барелефно изображение на светеца... В Златоград например разказват следната
легенда. Петърка хаджи Манолева, съпруга на Запрян, сънувала свети Георги, който и
казал, че трябва да се заеме с изграждането на храм на негово име. Отначало никой не
повярвал на думите й. Но светията се явил с нови подробни указания за строежа – дори
как да се обкове кръста на новопостроения храм. Повярвали. Събрали пари, вдигнали
храма. Вече е на век и половина. Разказват, че храмовата икона с дата 1877 г. е на
Нестор Зограф от Дебърската школа и че иконостасните икони са копия на икони,
донесени от Света Гора от братя Джинджеви, самите те монаси от Ватопедския
манастир.
Именити представители на всички иконографски школи в България са рисували
образа на светията, рисували са го и зографи, чиито имена не са достигнали до нас.
Запазени са редки изображения на свети Георги, дело на зографи от Самоковската
школа (Христо Димитров, Захарий Зограф, Димитър Зограф), Банската школа (Тома
Вишанов – Молера, Димитър Молеров), Тревненската школа (Йоаникий Папа Витанов,
Захария Цанюв), Дебърската школа (Нестор Зограф)... След дълги реставрационни
перипетии през целия 20 век все пак съхранихме и образа на свети Георги от 1259 г. в
Боянската църква.28 Пловдивската митрополия пази в криптата си икона на Захари
Зограф от 1837 г. (в каталога на ГХГ Пловдив от изложбата по повод 150 г. от смъртта
на Захарий Зограф през 2003 г. са дадени етапи на реставрация на иконата), а друга
негова икона е все още в Света Гора, в българския конак в Карея. Ценна икона на
светията от 15 век (св. Георги на трон) пази криптата на Рилския манастир, две икони
от 17 век са в иконната сбирка на Роженския манастир. Драгалевският манастир пази
икона на светията – донесена, както пише М. Ковачев в книгата си „Драгалевският
манастир ‘Св. Богородица Витошка’ и неговите старини” – от поклонника Стоянчо и
сина му Недялко през 1620 г. Списъкът е дълъг, разказът неотложен...
Към очаквания пълен прочит на изображенията на светеца в българските църкви
и манастири – като атрибуция и като тълкувание – можем да добавим още едно
очакване: за връзките със Света Гора. Тя, след Кападокия и Лида, е негово място, негов
избор, концентрирал през вековете множество предания, образи, частици от мощи. И
както пеликанът къса от тялото си и храни малките си, така и Света Гора на свой ред е
предоставяла късове от духовното си наследство на Балканските народи, най-вече през
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Възраждането – тогава, когато в разделното време вярата е била на изпитание; когато
светиите – като тяло, образ и име – са придавали смисъл в борбата за отстояване на
вярата и духовно оцеляване. Един от най-силните примери е съдбата на преподобния
отец Пимен Зографски.29 Познал тайните на църковното изкуство в най-стария храм в
София, посветен на светията – Ротондата „Св. Георги”, постриган в Зографския
манастир, където приема богатото с конотации име Пимен (на гр.ез. – пастир), той е
определен да бъде наистина пастир на своя народ. Видението за това получава от свети
Георги, който му казва: „Градовете и селата са твоето отечество и живеещите в тях
християни са без пастир, върви, прочее, и ги утвърди в Христовата вяра, обнови им
църквите и съгради манастири...” Получил благословия от манастирското братство и от
образа на чудотворната икона на светията в Зограф, Пимен се отправя към българските
земи. Траекторията на Мала Софийска Света Гора просиява: „като обиколи цялата
Софийска страна, съгради по села и градове 300 църкви и 15 монастира, между които и
Черепинския на река Искър, който обнови, събра много братя, постави им игумен и
всичко устрои по образа на Зографския монастир”. Ето този разказ, в чиято фабула се
преплитат фактология и легенди, задължен в огромна степен на разказа, който описва
създаването на Зографския манастир в Атон, предстои да бъде разгърнат. В неговата
археология са стаени важни моменти и от историята на християнството по българските
земи, и на културното ни наследство. Ротондата – сама по себе си безценен паметник на
светията – играе ролята на Фануиловия манастир; тя първа излъчва посланието за
Пимен Зографски, определя пътя му. По-късно това ще стори и манастирът Зограф –
все места, отдавна аксиологизирани чрез образа и името на свети Георги.

*
Интересна тема към иконографията на св. Георги е изображението му върху
монети.30 В тези случаи кодът на кесаревия динарий от новозаветната притча е лесно
различим – светецът, по подобие на множество изображения на Иисус Христос,
Богородица и други светци след 4-5 в. и особено през Средновековието, се явява опора
и закрила на земната власт. Известна е монетата с образите на Пресвета Богородица
Оранта и св. Георги от началото на 13 в., сечена в Константинопол. Светецът е с меч в
ножница в лявата ръка, а с дясната подава на императора патриаршеския кръст.
Едновременно с това изобразяването на светци върху монетите нерядко има
апотропейна функция. Такъв е случаят с т.нар. „Георгсталер” (Georgstaler) –
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обобщаващо наименование през 16-18 в. за широко популярните талери, сечени с
изображението на св. Георги. Разказва се, че по време на Трийсетгодишната война в
Европа германските войници носели в себе си талер с изображението на св. Георги,
защото вярвали, че светията ще спре куршумите и ще ги защити. Същото вярвали и
хората на път, които носели със себе си сребърна монета с изображение на свети
Георги на кон. Тук монетата напуска пространството на своята предначертана употреба
и навлиза в значенията на иконата, дублира нейните функции. Колкото повече монетата
с изображението на светеца придобива функцията да закриля, толкова повече губи
основната си функция да бъде пари; променя същността си: ако употребиш такава
монета по предназначение, особено ако е единствена, оставаш без закрила. Впечатлява
надписът върху една такава апотропейна монета с образа на св. Георги (носена като
медальон), в колекцията от монети и медали на Британския музей (с произход Солун,
13 в.): „Носещият този знак вярва, че св. Георги ще бъде негов защитник в битките”.
Да изобразяваш върху монети светците, които имаш за свои покровители, е
обща практика на владетелите. Позната е и на българските владетели през
Средновековието (Иван-Асен II е изобразяван редом със св. Димитър; Калоян редом с
Богородица, която го коронясва; Михаил Шишман със св. Стефан). Св. Георги е един
от тези покровители. Сред най-известните изображения върху средновековни монети са
тези от сечените при цар Георги Тертер (1322-1323) и цар Михаил Шишман (13231330), и при двамата върху сребърни и медни монети. Светецът е изобразен в цял ръст
да подава на царя знаме на дълга дръжка (в едни случаи върху лицето на монетата, в
други върху опакото), като името му е изписано върху монетата. Тази практика, макар
вече да има възпоменателна стойност, е позната и в наши дни. Характерно е
последното изображение на светията върху сребърна възпоменателна монета с
номинална стойност 10 лв, емисия 2011 г. (автори на художествения проект са Ив.
Тодоров и Т. Тодоров). Монетата е с име „Манастирът Зограф”, а на лицето на
монетата е изобразен стилизиран детайл на чудотворната Фануилска икона от
Зографския манастир. За разлика от ранните изображения върху български монети,
когато светецът е изобразяван заради самия него, сега той присъства върху монетата
чрез силната връзка със Зографския манастир и чрез стилизация на едно от найзапомнящите се изображения: неръкотворния образ на Фануилската икона.
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Имена
Паметта на светеца е съхранявана най-често, като на негово име се наричат
църкви, а в манастирите – съборни храмове и параклиси. Тази традиция властва
навсякъде, където почитането на свети Георги е разпространено от Светите земи
(днешните територии на Израел, Сирия, Ливан, Йордания) до Кападокия; от Балканите
до Грузия и Русия; от Етиопия до Британия. Не е случайно, че светецът е покровител на
различни държави, области и градове – Грузия, Етиопия, Русия, Португалия и Англия;
Каталуния, Венеция, Генуа, Ферара и др.;31 бил е патрон на множество владетели по
света (у нас го приписват на Тертеровци и на първите Шишмановци); влиза – като
изображение – в структурата на различни хералдически знаци.
България не прави изключение – от Хаджидимово и Мусомище на запад, през
Софийската мала Света гора до Созопол, Несебър и Поморие на изток – много
манастири и църкви носят гордо името на светията, пазят неговите изображения,
добавят нови чудеса към съхранените през вековете предания. Някои от тези места
пазят спомена за легендарното време почти като библейска история. В Поморие и до
днес разказват как в края на 17 век на един от работниците на неизлечимо болния
Селим бей се явил свети Георги на бял кон. На посоченото от него място открили
каменно барелефно изображение на светията (главна манастирска светиня и до днес),
потекла лековита вода. Отпивайки от нея, Селим бей оздравял, приел Христовата вяра,
вдигнал църква, скоро прераснала в манастир, а самият той приел монашество и станал
първият игумен на манастира с името на свети Георги в Поморие.
Не по-малко горди са в Хаджидимово, когато разказват за повторното
обновяване на манастира, съществувал според местните още в края на 13 век като храм
на свети Георги, но в последствие изгорен и забравен през османското робство.
Историята е следната. Свети Георги отново се явява на бял кон на местен овчар (дядо
Атанас Лазаров), отново посочва мястото на храма. След първоначално усъмняване
овчарят най-сетне се захванал за работа, но скоро бил принуден да спре – мястото,
което копаел, било собственост на богат турчин, който го изгонил подобаващо, докато
орял наоколо из имота. Чудото започнало да става видимо някъде тук – воловете,
видимо здрави, отказвали да станат и да продължат да орат. Турчинът бил посъветван
от своите да не гони стария овчар, а да го остави да довърши работата си. Така и
станало. Краят е очакван – воловете станали, турчинът дарил нивата (това, казват днес,
било първата дарена нива на манастира, до южната му ограда), работата продължила с
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успех: дядо Атанас открил икона на свети Георги, напълно запазена, това вдъхновило
всички да завършат бързо параклиса в чест на светията. Иконата, обявена за
чудотворна, днес е изложена за поклонение в съборния храм на свети Георги в
манастира в Хаджидимово. Тези, а и други подобни разкази (да припомним тук и
разказа на Елена Скуру от Лимасол за храма в Симвула) показват една нова черта в
характера на Победоносеца: самото име на свети Георги, появата му, са достатъчни, за
да укрепне християнската вяра, за да потикне към чудеса. А построяването на един
храм, особено в смутни, разделни времена, е чудо.
Ако за най-ранен се приема храмът на свети Георги в Лида (отнасян към 4 век),
практически невъзможно е да се каже кой е последен – и днес продължават да се вдигат
храмове в негова чест. След 5 век християнският свят е постепенно завладян от храмове
на светията. Само в Грузия казват били толкова много (всъщност точно 365 на брой, че
дори изобретили тост: „За 365-те църкви на свети Георги!”), че непрекъснато имало
празник на светията. Огромният култ към светеца в Грузия се дължи, както е известно,
на неговата родственица, света Нина. Родена като него в Кападокия, животът й протича
в Йерусалим, а за нейн жребий била определена Грузия. Преданието на Грузинската
църква отнася първия храм на свети Георги към 335 г., вдигнат от цар Мириан на
мястото на погребението на светицата. Обявена за просветителка на Грузия още през 4
век, именно тя запознала грузинския народ с живота и мъченичеството на свети Георги
и с това предопределила съдбата му (едва ли е случайно, че именно страната, чийто
покровител е свети Георги, комуто са посветени няколко официални празника, е
известна в повечето страни по света – независимо от произношението – с неговото
име).
Между 5 и 7 век са вдигнати ротондата в Солун, манастирът „Св. Георги“ в
Юдейската пустиня, храмове в Константинопол (най-старият от които е в квартала
Девтерон от края на 6 век). Пак по същото време са вдигнати църквите на св. Георги в
Джераш и Мадаба (днешна Йордания). По ирония на съдбата църквата на свети Георги
в Джераш, от която днес са останали само цветни подови мозайки и част от колоните на
храма, е построена зад стените, вдигнати от неговия мъчител Диоклетиан в началото на
4 век. Църквата на светията в Езра, Сирия, датирана от 515 г. е сред най-ранните
действащи до днес сирийски църкви. От този период датират и най-ранните
кападокийски църкви (макар най-ранните запазени стенописи на свети Георги там да не
са отпреди 10 век), коптският манастир „Св. Георги” в стария град на Кайро от VІІ‒VІІІ
в., манастирът на св. Текла в Маалуля, Сирия, и първата християнска базилика в
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Пражката крепост, основана от княз Вратислав Чешки в 920 г. Над 160 са старинните
църкви в Англия, носещи името на свети Георги. Вторият по големина храм в
Константинопол през 11 век, след „Света София”, бил храмът на свети Георги,
построен от Константин Мономах. Твърди се, че дори след завземането на
Константинопол от османците, останали да функционират дванайсет храма, посветени
на свети Георги. От 1600 г. насам катедралната църква на Вселенската патриаршия се
намира в църква, чийто патрон е св. Георги.
Между 4 и 6 в. Сердика (днес София) също трайно обвързва с името на светията
една от забележителните си в архитектурно и култово отношение постройки –
Ротондата. Първоначално – преди Миланския едикт – вероятно мартирион, в
последствие баптистерий при Константин Велики (поради масовите християнски
покръствания), при Юстиниан Велики (527-565) Ротондата е превърната в църква и се
предролага, че оттогава носи името на св. Георги. С Ротондата се свързват важни
събития в културната ни история: на стените си тя приютява най-ранната антична
живопис, а под купола си – известния Сердикийски събор от 343 г. и мощите на св.
Йоан Рилски през лятото на 1469 г. От словото на Владислав Граматик знаем, че при
пренасяне на мощите на св. Йоан Рилски от Търново до Рилския манастир те били
изложени за поклонение за шест дни именно тук, в Ротондата, която по това време е
била и митрополитска катедрала. Всъщност Ротондата е приютявала и мощите на св.
крал Стефан Милутин, а след Освобождението дори и тленните останки на княз
Александър Батенберг (до построяване на мавзолея му през 1898 г.). В началото на 16
век е превърната в джамия, а заличените стенописи по време на управлението на султан
Селим I са частично възстановени едва през 1915 г., когато се откриват три пласта
средновековна живопис. Днес, 16 века по-късно, в храма, носещ името на свети Георги,
отново се извършва православно богослужение и в прекрасната му акустика могат да се
чуят думите: „Като освободител на пленените и защитник на бедните, лекар на
болните и поборник на вярващите, победоносче, великомъчениче Георгие, моли Христа
Бога да се спасят нашите души!”.
Ако някъде съществува място, където не само се тачи паметта на свети Георги,
но където ежедневното произнасяне на молитви към него е с необичайна сила, това е
Света Гора – Атон. В десетки храмове на манастири, скитове и келии на монашеската
република подвизите и чудесата му оживяват непрекъснато. На негово име са наречени
множество действащи до днес църкви в почти всички манастири на полуострова.
Голямата част от тях са вътре в самите манастири, като например съборните храмове в
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Зограф и Ксенофонт и параклиси във Великата лавра, Ватопед, Ивирон, Хилендар,
Дионисий, Пантократор, Дохиар, Каракал, Симонопетър, Ставроникита и Св. Павел.
Друга част са извън манастирите, но в принадлежащите им територии, в скитове и
келии, особено в южната част на Света Гора. Една от тези келии е например в
местността Керася, под връх Атон. Нейната църква „Св. Великомъченик Георги” е найвисокото място в Атон, носещо името на светията. Друга от тях е в местността Каруля –
най-безмълвната част на Атон. Там, където някога според преданието свети Атанасий
Атонски приел за подвижнически живот един покаял се морски корсар, е издигната
църква също с името на свети Георги. От изключителна важност е фактът, че тук, в
градината на Света Богородица, три от действащите до днес манастири са почитали
през вековете името и образа на свети Георги – Зограф, Ксенофонт и Свети Павел (през
14 век и в трите манастира преобладават българи). Манастирът „Свети Павел” е
създаден в чест на светия великомъченик Георги, отбелязва Василий Барски през 1744
г., но се нарича „Свети Павел”, защото преподобният отец Павел Ксиропотамски имал
свой скит и живял на това място няколко години. Иначе църквата е с български икони и
отначало тук са живели българи. По време на първото ми пребиваване през 1726 г.,
продължава Барски, проповедите и пеенето и цялата власт бяха български. Сега обаче
няма и следа от това освен славянската библиотека, която обитаващите тук монаси
раздават или продават на безценица – факт, потвърден век по-късно и от лорд Робърт
Кързън, когато на безценица изнася от обителта на свети Георги най-богатия
художествено украсен български средновековен ръкопис – Четвероевангелието на Иван
Александър (придобило известност след лорд Кързън като Лондонско евангелие).32
Барски е написал тези редове след като фамилията на Георги Бранкович е възстановила
манастира през 15 век и най-вече стария католикон, посветен на свети Георги (днес
съборният храм е посветен на Сретение Господне). Един от параклисите на Съборния
храм в „Свети Павел” продължава да носи името на светията, както и най-старият
параклис на територията на манастира (в североизточната част, с отбранителната кула),
зографисан през 16 век от представители на Критската школа.
Един от най-интересните разкази, свързани с построяването на църква на свети
Георги, е свързан с Етиопия. Етиопската легенда съдържа известни различия от
палестинската, която се разпространява в различни редакции на североизток и особено
във Византия (тук той е син на Анастасий от Кападокия и Теобасте от Палестина и е
убит от персийския цар Додиан, вместо от Диоклетиан), но не отнема нищо от
мъченичеството и подвизите на светеца. Свети Георги е национален герой на Етиопия с
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множество храмове и изображения в Гералта, Награ Селасие, Гондар, Горгора, езерото
Тана, Тигре, но най-емблематичният му храм е в Лалибела. Лалибела първоначално е
било името на амхарски крал, живял двайсет и пет години в изгнание в Йерусалим, при
който, след връщането му на трона династията Загве достига своя апогей. В началото,
както при много легендарни истории, е съновидението. Когато Лалибела сънува, че
разговаря с Христос, вече нищо в Етиопия не може да остане същото. Божието
послание е да се изгради втори Йерусалим, за да се съхрани християнството.
Сътвореното – комплекс от 11 скални монолитни църкви със символиката и топиката
на Йерусалим в местност, наричана тогава Roha – днес носи името на Лалибела и е
известно като осмото чудо на света. Последната от тях е посветена на свети Георги,
който се присънил на Лалибела след като десетте църкви били завършени и попитал
краля защо няма посветена на него, покровителя на Етиопия. В чест на свети Георги
Лалибела наредил да изсекат в скалата кръстовиден храм, който в покривната си част
да е във формата на гръцки кръст. Новият дом на светията (двор с размери 23 м.
дължина, 22 м. широчина, 13 м. височина и изсечена в него църква с размери 19.9 м.
дължина, 12.5 м. широчина и същата височина) е най-красивата и най-запазената до
днес скална църква в Лалибела. Етиопците вярват, че църквата не просто е посветена на
техния покровител свети Георги, но е и неговият истински мартириум. Легендата
разказва, че светията идвал сам да наблюдава строежа, което Лалибела разбирал по
отпечатъците от копитата на коня му в скалата. Едва ли има посетител в Лалибела,
комуто са пропуснали да покажат част от тези легендарни отпечатъци в коридора,
водещ към църквата откъм южната й страна. Църквата на свети Георги (Biet Giyorgis) е
последната църква в Лалибела не само като построяване, но и като обхождане в
сложния лабиринт, който единайсетте църкви образуват. Разказват, че когато всеки
спира да премисли видяното в Лалибела на излизане от дома на светията, свети Георги
е близо до него.
Йерусалим, разбира се, останал световната столица за милионите християнски
поклонници. Кападокия, Лида и Света Гора останали местата, най-силно свързани със
свети Георги. Но в Етиопската Лалибела светията и Йерусалим оживели по един
неповторим начин във века на най-големите изпитания за християнството – и като
архитектура, и като разказ.33

*
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Един особен ракурс на съхраняване на името на светията е запазен в традицията
да покровителства войската и да се дават ордени за храброст на негово име. Тази
традиция, позната и у нас, има няколко исторически обособени лица. Култът към
светията на запад, който нараства най-вече благодарение на произведението на Яков
Ворагински „Златната легенда”, е изключително силен в Британската империя.
Победата над ламята се превръща в символ на военната мощ, а по време на
кръстоносните походи поражда допълнителни внушения. Ричард I обявява свети
Георги за защитник на своята войска, бие се под неговия флаг (червен кръст на бял
фон) и оттогава до днес светията е покровител на британската армия. На свой ред
Едуард III през 1348 г. официално обявява Ордена на Жартиерата – най-старият и найпрестижният британски орден, функциониращ и до днес – чийто патрон е свети Георги
и чийто духовен дом е параклисът на свети Георги в Уиндзор.34
Руската традиция връща към великия княз Ярослав, който през 1032 г. основава
град с името на светията – Юриев. После, през 1036 г., след победата над печенегите,
той построил в Киев църква и манастир на името на свети Георги. Освещаването им,
извършено от митрополит Иларион, било на 26 ноември и това превърнало датата в
празник за цяла Русия (руските пролози отбелязват освещаването ѝ с проложен разказ
на 26 ноември, а в черковнославянските служебни минеи за ноември на тази дата има
служба). Изображението на светията било на великокняжеския печат и на монетите от
това време. Основателят на Москва Юрий Долгорукий продължил тази традиция –
носил името на светията, построил и много църкви в негова чест. Битките с
монголските орди и за обединението на руските земи по-късно също били съпътствани
с името и образа на светията. Войнските знамена били окичени с образа на
Победоносеца. За особени войнски отличия награждавали първоначално с монети,
носещи лика на свети Георги. От 26 ноември 1769 г., с решение на императрица
Екатерина II, за особени военни подвизи се връчва императорски военен орден „Свети
Георги”, който има четири степени – всяка със своите права и преимущества,
обособени в специален Статут на ордена. Кавалерите на ордена – тези, които с
мъжество и храброст при особени обстоятелства са доказали, че заслужават да носят
отличието, всъщност са доказали нещо по-голямо: че Победоносецът никога не
изоставя тези, които с вяра в него и в Христа отстояват своите справедливи каузи.35
Детайлното описание за това при какви обстоятелства се получава ордена започва и
завършва с едно указание: орденът „Св. Георги” никога не се сваля! Тази символика
няма как да бъде пропусната: гордото носене на ордена е всъщност гордото носене на
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подвига на светията в себе си; да не сваляш никога неговото изображение и неговото
име от себе си – след като веднъж си ги заслужил – означава да не се отричаш от него и
неговия подвиг; от християнските ценности, които той горещо закриля.
Така в суетата на земния живот – един император наказва чрез свети Георги,
друг награждава и приобщава чрез него; един е безмилостен към иконите на светиите,
друг е умилен пред техните изображения и имена; един вярва в своята непогрешимост,
друг търси закрила в битките чрез светеца – истината неусетно си пробива път: ако
много си страдал и много си вярвал в Христа, ще победиш. А по пътя на вярата, когато
неотлъчно носиш Бог в себе си, един чудотворец на бял кон неизменно ще бъде до теб
и ще те закриля.
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БЕЛЕЖКИ:
1. На Кападокия дължим т.нар. тризвездие на великите кападокийци –
светителите Григорий Богослов, Василий Велики и Григорий Нисийски. В Кападокия
са родени също св. мъченик Лонгин Стотник, св. мъченик Варлаам, св. преподобни
Сава Освещени, преподобни Теодосий Велики, Модест Йерусалимски. С Кападокия са
свързали живота си св. Климент Александрийски и св. Власий Чудотворец; тук, в
Севастия Кападокийска, са загинали светите Четиридесет мъченици Севастийски.
2. Данни за паметта на свети Георги на 23 април се пазят в календари (на
староизводни и новоизводни славянски евангелия и апостоли) и църковни устави
(Студийско-Алексиевският, Йерусалимският и Евергетидският).
3. Живота, страданията и чудесата на светаго великомъченика, победоносца и
чудотворца Георгия. С прибавление как се е създала Светата Славяно-българска обител
на Атона. Издава българския манастир Св. Георги Зограф в Света Гора, 1911, 60 с. (2021)
4. В православната календарна традиция паметта на св. Георги Победоносец се
почита на няколко дати. Водеща е датата на смъртта, 23 април, която в Сърбия,
Македония и Русия се чества по Юлианския календар на 6 май. В Българския църковен
календар, който съответства на Григорианския, по изключение също е оставена датата
6 май (според традицията 23 април не може да се празнува, ако се пада през Великия
пост преди Възкресение Христово). Втората дата е 3 ноември – Освещаването на храма
на св. Георги и на гроба му в Лида (Диоспол) – древен палестински празник и втори
храмов празник в славянобългарския Зографски манастир „Свети Вмчк Георги
Победоносец” в Света Гора (освещаването на храма на св. Георги в Лида на 3 ноември
е отбелязано в един от най-ранните гръцки типици от йерусалимската редакция, Sin. gr
1096 от ХІІ в., в ограничен брой славянски новоизводни апостолски и евангелски
синаксари, както и в календара на Острожката библия). Третата дата е 26 ноември. Тя
отбелязва стар константинополски празник на св. Георги, свързан с обновяването на
храма „Св. Георги в Кипарисите“ (пази се и в южнославянската ръкописна традиция).
На същата дата през 1053 г. е осветен и храмът „Св. Георги“ в Киев. Пак на 26 ноември
руската традиция отбелязва Чудото със змея, наричан още Юриевден (за повече
подробности вж.: Иванова, Кл. Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica. С., 2008,
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да извършват богослужения, а част от мощите вече били съхранени от православни
християни на други места по света (вж. за повече подробности: Атанасов, Г.: 2001, 1525).
6. Вж. напр.: Чудеса Святого пояса. Священная Великая обитель Ватопед,
Святая Гора Афон, 2007, 238 с.
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2012, 158 с. (42-77). Коптската традиция – Ethiopian Book ‘George of Lidda’ (translated
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31

Berlin, Akademie-Verlag, 1972, 360 pp. (esp.73-86). Вж. също и: Папахрисанту, Д.
Атонско монаштво. Почеци и организациjа. Београд, 2003, 345 с. (171-173); Епископ
Порфирий (Успенский). История Афона. В 2-х томах. М., Духовная Академия, 2007.
Том 1, М., 2007, 1087 с. (637-641)
11. Монасите в Зограф разказват за българския лекар Георги Лозанов, живеещ в
САЩ, който при първото си поклонение пред чудотворната икона разпознал в
отпечатъка върху иконата остатък от първата фаланга на човешки показалец.
12. Стефан III Велики отстоявал независимостта на Молдавия от Османската
империя, Полша и Унгария. През 1992 г. Румънската православна църква го причислява
към светиите. Паметта му се чества на 2 юли.
13. Вж.: Барски, В.Г. Пътешествие по светите места, намиращи се в Европа,
Азия и Африка, предприето през 1723 г. и завършено през 1747 г. от Василий
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катедрала във Ферара, твърди, че главата същевременно е била пренасяна и другаде:
през 1296 г. в Сан Джорджо Маджоре, Венеция, а през 1462 пак там е пренесена и
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21. The Golden Legend or Lives of the Saints. Compiled by Jacobus de Voragine,
Archibichop of Genoa, 1275, First Edition Published 1470 (Englished by William Canton,
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са репродуцирани над 30 ценни изображения на свети Георги от сбирките на
Държавния руски музей, Третяковската галерия, Музея в Кремъл, Историкоархитектурния
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недостъпни за проучване. Малко по-щастлива е съдбата на свалените през 80-те години
на 20 в. стенописи в църквата „Св. Георги Големи (Стари)” в Несебър. Състоянието на
консервираните и пазени в ХА, е добро, а на неконсервираните в музея в Несебър –
лошо. Вж.: Гергова, Ив, Е. Попова, Е. Генова, Н. Клисаров. Корпус на стенописите в
България от 18 в. С., 2006, с.105-127. Вж. също и статиите на Цв. Вълева, Ив. Гергова и
Ив. Ванев с сп. Проблеми на изкуството, 2005, кн.3 (съответно с.41.46; с.47-53; с. 5459).
29. Вж.: Монах Памфилий. Житие на преподобния наш отец Пимен Зографски.
С., 2007, 32 с.
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31. Вж.: Cormack, R. Icons. The British Museum. 2007, The Trustees of the British
Museum. Вж. също и: Farmer, D. Oxford Dictionary of Saints. Oxford University Press,
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