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... оскверншийся образ в древнее вообразив, 
Божественною добротою смеси ...

Кондак на Неделя на тържеството на Православието
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П Р Е Д ГО В О Р

Павел Евдокимов ни представя днес трактат върху красота-
та, или по-скоро по красота – богочовешката красота, „която ще 
спаси света“, както предрече Достоевски. За да бъде доведено 
такова начинание до добър край, до „красив“ край, без да се из-
пада нито в естетизъм, нито в интелектуалистично принизяване 
на тайнството, с него очевидно трябва да се заеме голям пра-
вославен богослов. Към задачата трябва да се подходи от глед-
ната точка на богословие, което „славослови“ в общението на 
преобразените, а ние знаем, че през последните няколко години 
Павел Евдокимов ни даде някои важни изследвания върху източ-
ноправославната духовност и литургия.

Духът на Православието, в своята най-дълбока приемстве-
ност, е дух на любов към красотата. Филокалия*, „любов към 
красотата“, е сборник с творения върху мистическото богосло-
вие, а всяко истинско богословие е мистическо. Тези творения 
са пътепоказатели през цялата история на християнския Изток. 
Тяхната цел е да помогнат на човека да стане участник, в един-
ството на ума и сърцето си, в самата Божия слава. И така пътят, 
който Павел Евдокимов е избрал, е несъмнено „филокалиен“, 
т.е. подхранван от гръцките отци, за които красотата е божестве-
но Име. Това е онзи светъл живот, в който светът и човекът на-
мират своето начало и крайно назначение и който едновременно 
скрива и разкрива себе си на „кръста на светлината“.

Мисълта на Евдокимов се подхранва също от руския опит 
от литургията, това „изкуство на изкуствата“, което ни дава 
* Гръцкото заглавие на сборника – Φιλοκαλία (букв. ’любов към красиво-

то’) – е преведено на славянски с „Добротолюбие“. „Доброта“ е една от 
старобългарските (и църковнославянски) думи за ’красота’. (Бел. прев.)
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предвкусване на Царството. В тази книга дочуваме ехото от 
онова решаващо удивление на руските пратеници, завърнали се 
от Константинопол, което почувствали в храма на Светата Пре-
мъдрост, когато търсили истинската вяра. Те казали: „Никъде не 
може да се намери такава красота“. Чрез Достоевски и Бердяев, а 
също чрез Юнг и Хайдегер, мисълта на Евдокимов разголва 
пустотата и ада, които са се отворили в душата на съвременния 
човек. Но тъкмо това е промисленото място, където да избухне 
експлозията на светлината от Възкресението, тоест на Светия 
Дух. В пасхалната нощ християнският Изток пее: „Всичко е 
изпълнено със светлина – небе, земя и ад!“

Отвъд смъртта на всички философски, нравствени и естети-
чески стойности, която днес връхлита Западния свят като голяма 
нощ, Павел Евдокимов, като един пророк, вижда да просиява 
неунищожимото тайнство на личността - тук използваме думата 
личност в богословското, същински неизразимо, значение на 
ипостас. Именно около човешката личност, разпнатото и преоб- 
разено лице, иконата, светът се разкрива като „неиз гарящата 
къпина“.

Книгата започва с библейското и светоотеческото виждане 
за красотата и в светлината на това виждане разглежда по-ната- 
тък  съвременните течения в изкуството. Тя продължава с бого- 
словие на иконата, в което човешката личност става нещо като 
тайнство на Светлината, в което историята вече е доведена до 
вечността. Последният раздел представлява поредица от комен- 
тари върху десет икони, представени в репродукции. Коментарът 
започва с шедьовъра на Рубльов и завършва с новгородския  
Ангел на Премъдростта. Така авторът ни води от тайната на 
Троицата, източника на жертвената любов, към тайната на Пре- 
мъдростта, която превръща Троицата в свещеното място на 
нашето обновено съществуване и става в нас неотменно  позна- 
ние, в което сърцето пламва в красота.

Оливие Клеман
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РАЗДЕЛ І

КРАСОТАТА
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Първа глава

Библейското виждане за красотата

„Красотата е сияние на истината.“ Това казва Платон в едно 
твърдение, което геният на гръцкия език облича с едно-
единствено понятие – καλοκαγαθία. Тази дума съчетава добро-
тата и красотата, сякаш са двата склона на една планина. На най-
високото ниво на синтез, това, което откриваме в Библията, 
истината и добротата се предлагат на нашето съзерцание. 
Техният жив съюз, симбиоза, изразява пълнотата на битието, от 
която извира красотата.

„Птицата на клонката, кринът в полето, еленът в гората, ри-
бата във водата, безбройните дружини от щастливи хора, всички 
те възвестяват с голяма радост: Бог е любов! Но отдолу, сякаш 
носени от всички тези гласове, като басово стенание  под всич-
ките високи сопрани, ние чуваме de profundis гласовете на по-
жертваните: Бог е любов“1.

Пожертваните, мъчениците, „ранените приятели на Младо- 
женеца“- те „стават зрелище за ангели и човеци“ и те образуват 
основните хармонии на грандиозния химн на спасението. Пожъ- 
натите житни класове, тях Господ прибира в житниците на Свое- 
то царство. Свещеното Предание вижда в този образ подража-
нието на Христос в Красотата. Св. Николай Кавасила, великият 
литургист на ХІV век, говори за „онези, които са възлюбили вис- 
шата Красота повече от всичко друго“2, онази висша Красота, 
която е се-мето на божественото и „любов (ἀγᾴπη), вкоренена в 
сърцето“3.
1 Kierkegaard, S. La note de 1852. Bohlin, 1941, р. 251.
2 Lot-Borodine, M. Nicolas Cabasilas. Paris, 1958, р. 156.
3 Св. Йоан Златоуст. Пак там, c. 155.



14

Творецът, като божествен поет, извиквайки света от нищо-
то, композира Своята Симфония в шест дни, Шестоднева. След 
всяко едно Свое творческо действие Той „вижда, че това е добро“. 
Гръцкият текст на библейския разказ използва думата καλόν – 
красиво, а не αγαθόν – добро; староеврейската дума носи едно-
временно и двете значения. Освен това староеврейският глагол 
сътворявам е от свършен вид. С други думи, светът „е сътворен, 
твори се и ще бъде творен“ до своето завършване. Още в мига, 
в който излиза от Божиите ръце, младата клонка на творението 
е вече красива, но новото стръкче се насочва към своето разви-
тие, към бурната, но трагична история на съработничеството на 
Бога и човека, тяхната синергия. Според св. Максим Изповедник 
осъществяването на първичната красота в съвършената Красота 
става накрая и се нарича Царството4.

Свещеното Предание прави важно разяснение в тази връз-
ка. Евагрий Понтийски, голям духовен писател от ІV век, тълку-
ва едно разночетене на Господнята молитва в ръкопис на Еван-
гелието от ев. Лука, в което четем „да дойде Твоят Свети Дух“, 
вместо „да дойде Твоето царство“. Евагрий казва: „Царството 
Божие е Светият Дух; ние се молим на Отца да Го изпрати върху 
нас“5. В съгласие със Свещеното Предание Евагрий отъждествя-
ва Царството със Светия Дух.

Затова, ако съзерцаваното Царство е Красотата, Третото 
Лице на Троицата разкрива Себе Си като Дух на Красотата. 
Достоевски е разбрал това много добре: „Светият Дух е не-
посредственото улавяне, разбиране на Красотата“. Той пре-
подава сиянието на светостта. Ето защо, според св. Григорий 
Палама, в лоното на Троицата Духът е „вечната радост (...), в 
която Тримата се наслаждават на единството“6. Знаменитата 
4 Mystagogy, 23 // PG 91, 701 C.
5 Le Traité de l’Oraison. Paris, 1960, р. 83.
6 Cap. рhys. 37.
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икона на Рубльов „Троица“ ни дава завладяващо видение на 
тази божествена Красота.

Догматът за троичността гласи, че ако Синът е Словото, Ко-
ето Отец произнася и Което става плът, Духът проявява Словото, 
прави Го доловимо и за нас става възможно да Го чуем в Еванге-
лието. Самият Дух обаче остава скрит, тайнствен и безмълвен; 
„от Себе Си няма да говори“ (Иоан 16:13). Лицето на Духа е 
скрито в самото Негово проявление: „Макар Твоето Име да е 
възжелано и непрестанно възвестявано, никой не може да каже 
какво е то“7. По отношение на Словото, благовестието на Светия 
Дух е видимо и зримо. В Своите откровения Духът е „пръстът 
Божи“, който рисува Иконата на Съществуващия с нетварната 
Светлина. На прага на неизказаната Божия Премъдрост Духът 
ни дава възможност да съзерцаваме софийната Красота на Сми-
съла и съгражда от него космичен Храм на Славата.

Отците от Седмия вселенски събор казват следното за икона-
та: „Онова, което словото казва, образът показва безмълвно; онова, 
което сме чули, сме го и видели“. Така, ако „никой не може да наре-
че Иисуса Господ, освен чрез Духа Светаго“8, никой не може да съз-
даде образа на Господа, освен чрез Духа Светаго, Който е божест-
веният Иконописец. Богослужебният чин за освещаване на храм 
набляга върху това свойство на Духа. Тропарът (четвърти глас) въз-
пява съвършенството на формата в идването на Прекрасния: „Яко-
же вышния тверди благолепие, и нижнюю споказал еси красоту 
святаго селения славы Твоея (…)“. После следва епиклезата: „(…) 
понеже неизреченным Твоим човеколюбием (…) тварь и древний 
закон во образ Нового Завета во Твоем боговидении у Синайской 
горы, и в купине оной дивной (…) и в предобрейшем храме Соло-
мона (…); Тебе молимся. И Тебе просим  (…) ниспосли Пресвята-
7 Saint Syméоn le Noviean Théologien. Hymne à l’amour divin // La vie 

spirituelle, 27, 1931, р. 201.
8 1 Кор. 12:3.
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го Твоего Духа на ны, и на наследие Твое (…)“. „Господи, обикнах 
обиталището на Твоя дом“ (Пс. 25:8).

Животът и светлината са добре известни свойства на Све-
тия Дух. Светлината е преди всичко силата на откровението, ето 
защо Deus revelatus е наречен Бог на Светлината. Тази божест-
вена светлина „просветява всеки човек“ (Иоан 1:9) и „превръща 
в светлина онези, които просветява“, според св. Симеон. Нещо 
повече, тя е източникът на всяко познание: „(...) в Твоята светли-
на ние виждаме светлина“ (Пс. 35:10)9.

Има „гледни точки“, винаги частични и затова изкривява-
щи, но има също пълно и цялостно виждане, което прави чове-
ка, по израза на св. Макарий10, едно огромно „единствено око“, 
проникнато от божествената светлина. Св. Григорий Нисийски 
ни подтиква да „виждаме с окото на Гълъба“, а св. Максим Изпо-
ведник – да виждаме „с Божието око“: „Както радиусите, изли-
защи от центъра на кръга, са едно в тази единствена точка, така 
също онзи, който е удостоен „да вижда в Бога“, знае, без понятия 
и с просто знание, всички идеи на сътворените неща“11. Изразът 
„без понятия“ означава да придобиеш знание по интуитивен и 
съзерцателен път. Ето защо иконографите преподават „поста на 
очите“12, който наново ни учи как да съзерцаваме.

Погледнато само от оптична гледна точка, ние знаем, че 
окото всъщност не възприема обектите, а само светлината, отра-
зена от обектите. Един обект е видим единствено ако светлината 
го направи светъл. Ние виждаме светлината, която се съединява 
с обекта, венчава се с обекта, така да се каже, приемайки негова-
та форма, давайки му очертания и разкривайки го. Тайнственото 

9 Съставянето на евангелията и създаването на иконата стават след про с-
ветлението на Петдесетница.

10 Homilies, I, 2.
11 Hani, Jean. Le Symbolisme du Temple chrétien. Paris, 1962, p. 126.
12 Авва Доротей. Душеполезни поучения.
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взаимодействие между въглерода и светлината ражда диаман-
та, ражда красота. Според едно старо народно поверие бисерът 
бива заченат, когато светкавица прониже тъмнината на мидена-
та черупка*. Пространството няма съществуване без светлината, 
което я прави матрица на живота. Именно в този смисъл живо-
тът и светлината са тъждествени. Светлината прави всеки човек 
жив, като го прави присъстващ; така той е онзи, който вижда 
и е виждан от другия, който живее със и „към“ другия, който 
съществува в другия. От друга страна, адът, гръцкият хадес или 
юдейският шеол, обозначава едно помрачено място, където са-
мотата свежда човека до крайната празнота на демонския солип-
сизъм, при който погледът не среща погледа на друг. Коптските 
Апофтегми [Αποφθέγματα] на преп. Макарий ни дават завладява-
що описание на тази самота. Пленниците са вързани с гръб един 
към друг и само голям акт на състрадание от живите им дава 
миг покой: „Когато обаче ти се помолиш за нас, тогава отчасти 
виждаме лицата си един на друг (…)“.

Според библейския разказ за сътворението, отначало „Биде 
вечер, биде утро – ден един“. Шестдневният разказ за сътворе-
нието, шестодневът, не познава „нощ“. Тъмнината и нощта не 
са сътворени от Бога. Към този момент нощта е само знак за 
небитие, абстрактното нищо, което е „отделено“ от битието по 
самата си природа. „Утро“ и „вечер“ показват само последова-
телността на събитията; те отбелязват творческия ход на неща-
та и образуват единствено „ден“, който е измерение на чистата 
светлина. Противоположното на „ден“, което е „нощ“, все още 
не е реална власт на тъмнината. Според значението, дадено Ј в 
Евангелието от Иоан, нощта се появява едва с грехопадението.

* За св. Ефрем Сириец бисерът извиква образите на кръщелната вода и 
огъня, защото е резултат от съюза на водата и светлината на огъня. Св. 
Макарий говори за „небесния бисер“, образ на божествената Светлина. В 
евангелската притча бисерът е Царството.
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Нощта не е простото и пасивно отсъствие на светлината. 
Психиатрите знаят, че всяка привидна „пасивност“ крие глуха и 
активна съпротива. Тъмнината в този смисъл е отчаяно бягство 
навътре в себе си; като не може да избяга от Светлината, тя се 
облича с мрака на греха и проявява съзнателно и демонично от-
ношение на отрицание, отхвърляне и отказ.

На Тайната вечеря горницата е напълно обляна в светлина, 
защото Христос е там сред Своите апостоли. Тъкмо в този мо-
мент сатаната влиза в Иуда* и оттогава той повече не е в състоя-
ние да остане в кръга на светлината – „веднага излезе“, а Иоан, 
който много умерено описва детайлите, отбелязва, че „беше 
нощ“. Тъмнината на нощта обгръща Иуда и скрива ужасната 
тайна за неговото общение със сатаната.

Както отбелязват отците, първият ден на творението не е 
πρώτη, а μία, тоест не е първи, а по-скоро е единствен, уникален, 
не един от поредица. Той е алфа, която вече носи в себе си и 
поражда своята омега, осмия ден на окончателната хармония, 
плирома (πλήρωμα).

Този първи ден е радостната Песен на Песните, изпята 
от Самия Бог, ослепителният изблик на повелението „Да бъде 
светлина“. Тази Светлина не е оптически феномен – такава свет-
лина ще се появи едва на четвъртия ден със сътворяването на 
астрономическото слънце. Изначалната в абсолютен смисъл in 
principio** Светлина е най-разтърсващото откровение на Божие-
то Лице. За света, който тъкмо започва своето развитие, „да бъде 
светлина“ означава „да бъде откровението“ и „да дойде Онзи, 
Който открива, да дойде Светият Дух“. Отец произнася Своето 
Слово, а Духът Го проявява; Духът е Светлината на Словото. 
Тази Светлина разкрива Бога като абсолютния „Ти“ и незабавно 
* Имената в текста се изписват според правописната норма, възприета в 

синодалния превод на Библията от 1925 г. и изданието от 1982.
** in principio (лат.) – ’в начало’. (Бел. прев.)
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привлича онзи, който Го слуша и съзерцава, като втора светлина, 
родена от Светлината, като негово друго „аз“ и отражение в свет-
лината-откровение-общение.

Дори и след грехопадението „светлината в мрака свети“. 
Светлината не свети просто за да освети, а за да превърне нощта 
в незалязващ ден: „(...) твоята светлина ще изгрее в тъмнината, и 
мракът ти ще бъде като пладне“ (Ис. 58:10). „Светило за тялото 
е окото. Затова, ако твоето око бъде чисто, и цялото твое тяло ще 
бъде светло“ (Мат. 6:22). Исихастката традиция преподава мето-
да на безмълвното съзерцание и науката за Светлината: „Съвър-
шените изследват божественото не само чрез словото (Словото), 
но и чрез светлината на словото (Светия Дух), тайнствено (...)“.

На най-висшите степени на светостта човешката личност 
„става в определен смисъл светлина“13. Така св. Серафим Са-
ровски е могъл да се облече в слънце и да засияе. Сам наречен 
„удивително подобие“, св. Серафим е бил жива икона на Бога на 
Светлината. Св. Григорий Нисийски описва как душата, която се 
издига, чува: „Ти стана прекрасна, като се приближи към Моята 
Светлина“. Човекът се устремява нагоре; бихме могли да кажем 
дори „пада нагоре“ и достига нивото на божествената красота. 
Да бъдеш в Светлината означава да бъдеш в просветляващо об-
щение, което разкрива образите на личностите и предметите. 
Това общение ни позволява да схванем техните логоси (λόγοι), 
съдържащи се в божествената мисъл, и така приобщава тези 
личности и предмети към тяхната съвършена пълнота. С други 
думи, личностите и предметите се приобщават към красотата, 
която Бог е заложил в тях.

Откровението на св. Иоан е краят, но то е също и нача-
лото. Светлината на първия ден е обектът на видението, но 

13 Saint Grégoire Palamas. Homélies sur la présentation de la Sainte Vierge au 
temple.
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тя е също и органът на видението. Както първия момент на 
сътворението, „бъдещият век е един-единствен ден, великият 
Ден“, по думите на св. Григорий Нисийски. Откровението на 
св. Иоан казва: „И нощ не ще има там, и не ще имат нужда 
нито от светило, нито от слънчева светлина, защото Господ 
Бог ги осветлява“ (Откр. 22:5).

„Аз съм Алфа и Омега, началото и краят (...)“ Кръгът на 
Откровението се определя както от разграничаването, така и от 
абсолютната тъждественост на всички негови елементи. Първо-
то слово на Библията – „Да бъде светлина“ – е също и последно-
то слово: „Да бъде красота“. Единственият избор на човека е да 
стане съвършено и живо славословие: „Слава Тебе, показавше-
му нам свет“. „Едно само молих от Господа, само това искам: 
да пребъдвам в дома Господен през всички дни на живота си, 
да гледам Господнята красота“ (Пс. 26:4). Св. Василий добавя: 
„Праведните се молели съзерцанието на божествената красота 
да се простира в цялата вечност (…)“.
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