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СЕМИНАР ПО БОГОСЛОВИЕ И ЛИТУРГИКА 

От 10 до 12 март т. г. в София се проведе 
семинарът „Теология на литургията и тео
логия на символа". Той бе организиран 
от Новия български университет, специал-
ност „Теология и християнска култура". 
Семинарът е част от учебната програма на 
специалността, чиято цел е не само да се 
дават на студентите теоретична знания 
върху християнската култура, но също та-
ка да им помогне да разберат по-добре 
собственото си минало. 

Лекциите бяха изнесени от двама све-
товноизвестни учени: професорите от Пап-
ския институт за Изтока (Рим), отците 
йезуити Робърт Т а ф т и Едуард Ф а -
р у д ж а . 

Проф. Тафт разгледа развитието на 
богослужението във Византия в хроно-
логичен и богословски план. Известният 
американски литургист показа истори-
ческия контекст и вътрешната логика на 
промените в богослужебната практика на 
източноправославните църкви or IV в. 
до падането на Константинопол под тур-
ска власт през 1453 г. 

Р. Тафт определи съставките на бого-
служебния ритуал, развил се в продълже-
ние на повече от 10 века във Византия, 
нейните провинции и славянските страни: 
„божествената литургия" (евхаристйята) 
и другите таинства — на кръщението, ми-
ропомазването, венчавката (брака), помаз-
ването с елей („маслосвет"), покаянието 
(изповед) и ръкополагането; утрената, ве-
чернята и часовете, бденията, литургич-
ната година с нейния календар от подвиж-
ни и неподвижна празници, постите, по-
мени на светци и още ред по-малки служби 
или .доследования" (благословии, осве-
щаване на църква, екзорцизми, монашески 
постриг и т. н.). Всички тези съставки на 
богослужението са били кодифицирани в 
стандартни антологии или литургични кни
ги на съответната традиция. 

По-нататък американският литургист 
се спря на периодизацията на богослуже
нието във Византия. Той очерта пет пе
риода в неговото развитие: 1) палеовизан-

тийски период („Византия преди Визан
тия"); 2) блясък на имперский ритуал от 
времето на Юстиниан; 3) „тъмните векове" 
на иконоборчеството VII — IX в.; 4) сту
дийски средновизантийски синтез (от IX в. 
до латинското нашествие от 1204 г.); 
5) окончателен неосаваитски (йерусалим-
ски) синтез след латинското нашествие. 

Какво е характерно за всеки един от 
тези периоди според Р. Тафт? 

З а п а л е о в и з а н т и й с к о т о бо
г о с л у ж е н и е (IV—V в.) се знае мал-
ко. То може да бъде реконструирано по 
косвен път, тъй като най-ранните литур
гични ръкописи са едва от VII в. И все 
пак от проповедите на някои Отци на Цър-
квата, както и по археологични данни 
може да се състави приблизителна карти
на на литургичния живот в Константи
нопол преди император Юстиниан I (527 
—565). За палеовизантийския период е 
важно да се отбележи литургичната дей-
ност на св. Григорий Назиански (379— 
381) и особено на св. Йоан Златоуст (397— 
404). В Константинопол са се извършвали 
бдения, станции и литании (т. е. процесии), 
проповядвало се е, била е позната псалмо-
дията — както респонсориалното, така и 
новото, антифонно пеене. Извършвала се 
е, разбира се, и евхаристйята. Особено 
важни са наблюденията на Р. Тафт вър
ху ранните всенощни бдения, възникнали 
може би по времето на епископството на 
св. Йоан Златоуст като отговор на търже-
ствените еретически процесии на арианите. 
Трябва да се отбележат също така и раз-
съжденията на американския литургист 
върху ранната константинополска евхари
стия, особено върху анафората, известна 
и днес като „Анафора на св. Йоан Златоуст". 
Те носят антиохийски черти, тъй като 
Византион първоначално е в църковната 
зона ня Антиохийския епископски пре
стол, важен център на литургична дейност. 
Освен това най-известният от констан-
тинополските епископи — св. Йоан. Зла
тоуст, е презвитер в родната си Антиохия, 
преди да стане епископ на столицата през 
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февруари 398 г. Едно от нещата, конто той 
донася от родината си и преработва за 
употреба в новото епископско седалище, 
е античната антиохийска Анафора на апо-
столите — молитва, все още използувана 
във византийското богослужение днес под 
името „Анафора на св. Йоан Златоуст". 

З л а т н и я т в е к на имп. Юстиниан 
се характеризира с няколко много важни 
за литургичния живот промени: 

Появата на катедрален ритуал, свър-
зан с построяването на църквата „Св. 
София"; 

Продължението и развитието на ста-
ционалния тип литургия, оказала важно 
влияние върху по-късната структура на 
литургията и по-специално върху т. нар. 
„входове"; 

Промяната в символичното тълкуване 
на обреда (литургията като космос). 

За „т ъ м н и т е в е к о в е" на и к о-
н о б о р ч е с т в о т о (VII—IX в.) Р. 
Тафт твърди следното: 

Продължава катедралното богослуже
ние, макар и в по-редуциран вид. Оформя 
се окончателно структурата на литургич-
ните книги (евхологиите); 

Във връзка с догматическите спорове 
се променя символичното тълкуване на 
ритуала (мистагогията от „космическа" 
се превръща постепенно в „историческа", 
т. е. евхаристията като реален символ 
на историята на спасението в Иисуса. 

С т у д и й с к а т а е р а (от 800 до 
1204—1261 г.) се характеризира с разви
тие на манастирския ритуал, следствие на 
нарастващата роля на монашеството в 
православната църква в следиконоборчес-
кия период. Богослужението от този пе
риод отразява тази симбиоза на катедра-
лата и манастира, между константинопол-
ския ритуал и палестинското монашеско 
богослужение. „Средновизантийският син
тез", както нарича Р. Тафт промяната в 
литургичния живот след иконоборския 
период, се проявява във всички сфери 
на богослужението — появяват се нов ев-
хологий, нов типик, нова денонощна служ
ба, нова литургична музика, нова иконо
графия, нова архитектура и литургично 
разпределение на храма, нова мистагогия, 
която да тълкува всичко това. 

Последният, пети етап от развитието 
на византийското богослужение започва 
с налагането на н е о с а в а и т с к и я 
й е р у с а л и м с к и у с т а в . Този про-
цес се свързва с победата на светогор-
ската исихастка тенденция в православ-
ните страни. Оттогава (края на латин-
ското владичество) до днес православ-
ното богослужение не е претърпяло съще-
ствено изменение. 

От лекциите на Р. Тафт, прочетени на 
семинара „Теология на литургията и тео
логия на символа", могат да се направят 
няколко извода. На първо място, изуча-

ването на християнския Изток е немисли-
мо без сериозното познаване на ритуала, 
защото самото всекидневие е било ритуа-
лизирано. На второ място, ритуалът не е 
нещо застинало и мъртво, богослужение
то се развива заедно с историята и мис-
ленето на хората, то отразява екзистен-
циалната потребност на вярващия да об-
щува с Бога. И може би най-важният из
вод от лекциите на американския литур-
гист е, че изследването на историческия 
контекст и вътрешната логика на проме-
ните в източноправославното богослуже
ние не може да бъде пълноценно без прив-
личането на други, сходни области на 
знанието — богословие, философия, исто
рия и история на културата, палеография 
и кодикология. Защото знанието и подреж-
дането на фактите е само един необхо
дим пръв етап по пътя на интерпрета-
цията на един текст, разположен в ми-
налото. 

Своеобразно продължение на лекции
те на Р. Тафт бяха трите лекции върху 
богословието на символа, прочетени от 
Е. Фаруджа. Тълкуването на символика-
та на иконата бе повод за по-общи, фило
софски разсъждения върху кризисните 
моменти в християнската култура — от 
времената на Отците на Църквата до наши 
Дни. 

Спирайки се на иконоборческата кри
за, Е. Фаруджа посочи, че европейского 
мислене всъщност постоянно е подложено 
на изкушението на иконоборчеството. Ико
ната не е само художествен образ, тя е 
свещен образ, типичен за източните цър-
кви и използуван в техния култ. Въ-
преки някои разлики, конто не са за под-
ценяване, иконата дълги векове е общо 
явление за Изтока и Запада. 

Неразривно свързана с това специфич
но значение на иконата е онази позиция 
на интерпретация на нейната символика, 
която може да се характеризира най-до-
бре като противоотрова срещу рациона
лизма и да се изрази в едно богословие на 
символа. 

Иконата не е просто образ, поставен в 
църквата, тя се опитва да предаде хри
стиянската вяра като визия, опирайки 
се на такива евангелски ключови думи 
като слава, преображение, общение (при
частие). 

Затова, когато говори за постоянно 
връщащото се изкушение на иконобор
чеството, Е. Фаруджа има предвид не 
само Византия в периода VIII—IX в., 
а едно постоянно съществуващо изкуше
ние в богословието и философската ин
терпретация на културата: разкъсване-
то на връзката между символа и средата, 
в която той съществува — поддаването на 
магнетизма на само един момент за сметка 
на цялостната визия на християнството. 

Това става, каза Е. Фаруджа, когато 
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се забравя, че християнската вяра е 
жива традиция с минало, настояще и 
бъдеще. Който се поддава на съблазънта 
на миналото, става фундаменталист; аб-
солютизирането на настоящето е един вид 
модернизъм; да се затворим само в бъде-
щето, значи да станем утописти, а това 
би било едностранчив есхатологизъм. 

Подобна погрешна интерпретация на 
минало, настояще и бъдеще е свързана 
именно с подобно, иконоборческо в същ-
ността си мислене, мислене, което отхвър-
ля цялото за сметка на една част. Изку-
шението на иконоборчеството се появява 
всеки път когато интерпретираме култу-
рата диа-волично вместо сиж-волично. 

Диа-волично (гр. „хвърляне отстра
ни"), т. е. погрешна интерпретация на 
културните данни, разделяйки ги. По 
този начин отделяме неща, конто трябва 
да са заедно. А това е развод на онтологи-
ческо, богословско и социално равнище. 

С«л<-волично (гр. „хвърляне заедно"), 
т. е. когато интерпретацията се стреми да 
възстановява правилно културните данни, 
когато поставяме заедно фактори, конто 
на пръв поглед изглеждат несъвместими. 
По-внимателният анализ показва, че да-
ден фактор, видян в присъщата му перс
пектива, извиква другите. 

В лекциите си Е. Фаруджа привлече 
много доказателства от богословието, па-
тристическата литература, църковната ар
хитектура и иконопис, за да очертае глав-
ните етапи от тази постоянно връщаща се 
иконоборческа криза: 

а) иконоборчество преди 725 г.: юдаи-
зъм, ислям, други религии; 

б) иконоборчество след иконоборчес-
ката криза: протестантската криза, голяма 
част от съвременното изкуство, философия-
та и богословието на смъртта на Бога. 

„Перманентното" иконоборчество, раз-

бира се, е свързано с феномени, излизащи 
извън областта на „строгото" богословие. 
Общата криза на sacrum-a в религиозната 
практика, в литературата и изкуството 
задълбочава погрешната интерпретация на 
християнската символика. 

Какъв може да бъде изходът? В тре-
тата си лекция Е. Фаружда се спря на 
ролята на иконата като интегрален сим
вол, способен да предпази дейността на 
хората от покваряване чрез илюзии. Най-
високата к мисия в живота е жертвата й 
на преобразена любов; в мисълта постоян-
ният й принос е изработването на богосло
вие на символа, способном- сбито да из-
рази основното съдържание на класичес-
кото богословие. 

Връщането на богословието на сим
вола в съвременната християнска мисъл има 
разнообразии последствия практически 
във всички области на богословието и 
културата въобще. То изисква критика на 
иконата и символа в религиозната, пси-
хологическата, богословската и философ-
ската сфера. То може да действува като 
принцип на интерпретацията на история-
та, ръководещо начало в реформата на 
богословските студии и план за развитието 
на европейско богословие, източно и за
падно. 

Проведеният от Новия български уни
верситет семинар „Теология на литургия-
та и теология на символа" е само началото 
на една програма за проучване и препо-
даване на християнската култура по нов 
начин. И като че ли думата „теология", 
присъствуваща в заглавието, най-точно 
отразява духа на семинара — желанието 
и на лекторите, и на организаторите да 
се потърси онази богословска, философ-
ска и литургична интерпретация на фак-
тите, която да оперира внимателно с об-
щото ни минало. 
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