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ПИЕТРО ДАМИАНИ 
ЗА ИЗМЕРВАНЕТО НА ЧАСОВЕТЕ В МАНАСТИРА1

 

 

 Този, който трябва да посочва часовете за молитва, следва да знае, че 

никой в манастира не е длъжен повече да избягва забравата, нежели той самият; 

защото ако точният час за дадена служба не бъде спазен, ами се подрани или 

закъснее, несъмнено ще бъде нарушен и редът на следващите. Затова той не 

бива да се отдава на приказки, да се впуска с някого в дълги разговори или да се 

посвещава на мирски занимания, ами трябва винаги да е отдаден на поверената 

му грижа, винаги да е прозорлив, винаги да се старае, щото онзи, който не 

познава неотменните кръговрати на небесната сфера, да спи спокойно, докато 

той размишлява постоянно за движенията на звездите и за хода на 

изплъзващото ни се време. Ако желае всеки ден да е в състояние да разпознава 

и различава часовете, той трябва да изгради в себе си навика да чете псалми, та 

когато плътните облаци закрият слънчевия блясък или разнообразието на 

звездите, да е в състояние, подобно на часовник, да измерва времето по 

дължината на четените от него псалми. Прочее обичаят людете да се събират в 

църквата щом удари камбаната води началото си от тайнственото предание на 

Вехтия Завет, където Господ заповяда на Мойсей: “….” (Числа, 10:2-3). Та както 

тогава народът на Израил се събрал, призован от тръбите, пред входа на 

шатрата, така сега вярващите бързат към църквата, чуят ли звъна на камбаната; 

и няма значение, че те се канят да вдигнат лагера си, понеже, както е известно, 

лагерите предпазват при война, поради което малко по-надолу е р ечено: “… ” 

(пак там, 10:9). Когато с псалми и мо литви бър заме към цър квата, ние, да го  

кажа така, все едно излизаме от лагера си за битка: защото князете на мрака 

яростно се сражават с нас, та чрез илюзорни видения да отвърнат блуждаещите 

умове от онова, което излиза от устните. Наистина, колко прекрасно е това 

войнство, особено в нощните часове, когато братята, вдигнати, така да се каже, 

от звука на тръбите, се строяват в боен ред, подравняват редиците и всички 

заедно с въодушевление встъпват в сражение за Бога; най-отпред пристъпват 

                                                        
1 Petrus Damiani, De perfectione monachorum, 17, ed. P. Brezzi, B. Nardi, Firenze 1943, p. 286-290 
(s. XI). 
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крилата на децата, след тях маршируват манипулите2

 

 на юношите, последното 

място избират старците, истинската военна сила, които пазят гърба на цялата 

войска, за да не се притече някой на помощ на врага или да се промъкне таен 

враг. При това в челото се носи фенер, подобно на огнената колона, която 

осветявала пътя на народа Изроилев през пустинята. Така Христовите центурии 

бързат да вкусят небесната манна, така истинските изроилски легиони се 

отправят да отвоюват земята, в която текат мляко и мед; под звуците на тръбите 

те поемат към ….., та там да вкусят небесното Слово, да принесат жертвата на 

възхвалата Богу и да изпълнят дадения доброволно обет; поради което и не без 

основание пак там е добавено: “….” (Числа, 10:10). От тези и подобни на тях 

думи указващият часовете монах трябва да смисли благоразумно, че трябва да е 

буден и винаги старателно да изпълнява поверената му служба, за да не би 

заради неговата немарливост да бъдат нарушени постановленията на собствения 

му орден относно едно толкова значимо дело. 

 

Превод от латински език: Цочо Бояджиев 

                                                        
2 Военна част в римската армия. Тридесет манипули образуват един легион. 
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