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Ïðåäãîâîð 
êúì áúëãàðñêîòî èçäàíèå

Живеем във време на загубено църковно съзнание, на своеоб-
разна липса на връзка с Преданието на Църквата. На свой ред това 
най-често води до частично или пълно непознаване на същността на 
Църквата – такава, каквато тя е запазена тъкмо в Преданието. Преда-
нието на Църквата като че ли остава скрито. Ето защо всяко повдигане 
на завесата е добре дошло за всички нас. В този смисъл трябва да 
разглеждаме и настоящия труд на отец Александър Шмеман, който 
ни предлага едно приятно, интересно и на моменти нестандартно на 
пръв поглед пътуване из дебрите на историята на Църквата. За автора 
обаче това пътуване не е самоцел. То е предизвикано и определено от 
факта на същата тази загуба на усет и разбиране за Църквата, която 
можем да констатираме и в нашето съвремие.

Едва ли някой би оспорил, че едно от най-важните неща днес 
е излагането и коментирането по достъпен начин на историческите 
извори и паметниците на ранното и средновековното християнс-
тво. Всяко подобно усилие би допринесло за предотвратяването 
на всевъзможните свободни интерпретации, идващи от страна на 
всякакъв род „реформатори” на Църквата и от претендиращата да 
е „научна” критика на християнството.

В този смисъл главният принос на тази книга не е нито в задъл-
бочеността, нито в оригиналния подход, нито в изчерпателността, 
макар всеки един от тези признаци да е посвоему налице. Нейният 
принос е преди всичко в умението на автора да синтезира и прецизи-
ра постиженията на своите предшественици и съвременници. Сред 
тях са, например, протопрезвитер Георги Флоровски, когото той 
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цитира десетки пъти, неговият учител по църковна история Антон 
Карташов, известният Георги Федотов и др. Това чудно умение на 
отец Александър – да изважда ценния неръкотворен бисер на Пре-
данието от всяко едно богословско изследване – го прави особено 
полезен и четивен в днешното време на лутане из лабиринтите на 
Преданието и преданията.

Смеем да кажем, че това е една книга, която би трябвало да 
се препрочита често, за да бъде държано будно нашето съзнание за 
по-едрите неща, които трябва да се удържат, както и да се създава 
вътре в нас умереност и католичност тогава, когато се налага да се 
лишаваме от по-дребните. Жалко е, че тук липсва обособена глава и 
за нашето – българското – православие. Жалко е наистина, защото 
със своя усет и проникновение отец Александър би ни подсказал 
възможности за излизане от кризата, в която се намират и Църквата, 
и богословието в България днес.

Тук, може би, е мястото да кажем няколко думи и за предста-
вянето на отец Александър Шмеман и богословското му творчество 
пред българската аудитория. Няма да сбъркаме, ако кажем, че – харес-
ван или не – у нас той е познат предимно като вдъхновен тълкувател 
на богослужението на Църквата. И това е така, защото литургиката е 
наистина голямата му любов. Не всички обаче знаят, че началото на 
богословските изкушения на изтъкнатия протопрезвитер е свързано 
с историята на Църквата. В Православния богословски институт 
„Свети Сергий”, Париж, под научното ръководство на Антон Кар-
ташов той пише своята докторска дисертация върху Флорентийс-
кия събор – тема, която сама по себе си предполага задълбочено 
познаване на цялата дотогавашна история на Църквата – както на 
Изток, така и на Запад. Като църковен историк отец Александър е 
проникновен изследовател, но в никакъв случай не може да бъде 
разглеждан като сух учен. Безпощаден критик на византийската 
теокрация и руското православие, но и способен винаги да откри-
ва и положителното в привидно най-лошите обстоятелства, той в 
никакъв случай не е злонамерен критикар, дори напротив – пред 
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читателите си той се разкрива като лично ангажиран в съдбините 
на Църквата и в греховете, в които сам обвинява и византийското, 
и руското църковно съзнание.

Както вече казахме, до голяма степен успехът на богослова отец 
Александър Шмеман – както в неговите църковноисторически, така 
и по-късно в литургичните му изследвания – се състои в доброто ула-
вяне и възползване от всички предимства на историческата перспек-
тива. Тя е, която – съчетана с талант и добросъвестност – му помага 
да отделя положителното от отрицателното и исторически важното 
от злободневно маловажното. Може би за това допринася и съдбата 
на православния емигрант. Подобно на още много от големите пра-
вославни богослови на ХХ век, отец Александър израства и работи 
на Запад – в Западна Европа и САЩ – в среда, която не само че не е 
православна като даденост, но дори може да бъде враждебна спрямо 
Православието – среда, в която Православието се отстоява и живее 
по по-различен начин в сравнение с традиционно православните 
страни. В съчетание с дистанцията на времето това обстоятелство 
е неминуем фактор във формирането на православната богословска 
диаспора след 20-те години на отминалото столетие – явление, от 
което авторът не прави изключение.

Изводите, до които достига отец Александър, могат, разбира 
се, да не бъдат приемани от всички. Не е и необходимо. Мнозина 
дори биха установили, че една немалка част от тях се разминават 
с нови интерпретации на същите събития. И все пак дори и най-
големите критици на тази действително поостаряла История на 
Църквата не могат да не признаят, че главната и водеща интуиция 
на автора е в съгласие с основните постулати на Преданието. Едва 
ли, например, някой сериозно би отрекъл дълбоко присъщия на 
християнството историзъм, тясната обвързаност на благовестието 
с отделната човешка личност или неотмирността на Църквата. 
Разбира се, за всичко това надали отец Александър се е сетил сам. 
Вече посочихме основните му авторитети. Но тъкмо в приемството с 
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учителите и в доразвиването на техните достижения е и най-важното 
достойнство на ученика.

Отец Александър често говори за другоприродността на Цър-
квата спрямо основните характеристики на света, в който живеем, 
както и за вътрешната свобода на християнина от веригите на мира 
сего. И действително, ако съществува термин, който по най-кратък 
начин да характеризира пътя на християнството в историята, това е 
терминът свобода. В този смисъл отец Александър е прав, когато ни 
показва, че всеки път, когато по един или друг начин императивът 
на тази свобода е бил пренебрегван, неизбежният резултат от това 
е бил осветскостяване и загуба на същност. Никога обаче – и това 
трябва да бъде дебело подчертано още веднъж – той не си позволява 
да отправя необоснована, още по-малко пък злонамерена критика. 
Точно обратното – на места читателят би останал с впечатлението, че 
авторът търси на всяка цена положителното и намира много повече, 
отколкото в действителност е съществувало.

Смеем да препоръчаме тази книга не само като интересно и 
полезно четиво, но още и като помагало в подготовката на студен-
тите по богословие, а защо не и на тези по история, културология 
и други сходни дисциплини. Разбира се, самата тя няма никакви 
претенции, макар да се появява в резултат от систематизирането 
именно на лекциите по „История на Църквата”, четени от автора в 
парижкия му период. Но точно липсата на претенциозност прави 
от текста на отец Шмеман едно наистина полезно четиво. Защото 
авторовият разказ за пътя на Църквата в историята може да бъде 
разглеждан както като подходяща отправна точка за предварително 
запознаване с разглежданата проблематика, така и като отличен 
повод за обогатяване на знания, почерпени от други източници и 
преосмислени в светлината на интерпретацията на автора.

С цел по-голяма яснота и по-добра ориентация в представяния 
тук за първи път на български език текст си позволихме да поставим 
на съответните им места всички подзаглавия на отделните глави, 
които в оригиналното издание само са изброени в съдържанието. 
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Тази „намеса” не би трябвало да се схваща като някакво наше же-
лание за оригиналност, тъй като има за цел единствено улеснението 
на читателя. Отново с тази цел сме пояснили и голяма част от спо-
менатите в текста имена, събития и рядко срещащи се термини, с 
презумпцията, че са ясни и добре познати. Част от философията ни 
като екип, подготвил настоящото издание, е максималното улеснение 
на читателя. Все пак тази книга не е предназначена – нито от своя 
автор, нито от нас самите – единствено за тесните специалисти по 
църковна история. Посочени са и голяма част от текстове, които в 
оригиналното издание са цитирани очевидно по памет, а там, къде-
то няма българско издание или пък съществуващото просто не ни 
е било достъпно, сме се постарали поне да дадем малко помощна 
информация.

Надяваме се, че прозренията на отец Александър Шмеман и 
богословските му вдъхновения, които ни докосваха през цялото 
време на работата ни върху този текст, ще достигнат и до любезния 
читател, на когото от сърце пожелаваме:

Приятно четене!

24 юни 2008 г.    Павел Павлов
Рождение на св. Йоан Кръстител  Борис Маринов
Св. Никита Ремесиански
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ÓÂÎÄ

Тази книга не е история на Православната църква. Още 
по-малко тя може да се смята за научно изследване. Да се пише 
история на Църквата върху някакви си четиристотин страници 
би означавало да сведем същата до едното изброяване на име-
ната и датите. Читателят ще намери тук по-скоро коментар към 
една такава история с позоваване на най-важните събития, опит 
в миналото да бъде различено главното от второстепенното, да 
се отбележат, макар и най-общо, жалоните на дългия истори-
чески път на Православната църква. Без да скривам собствената 
си оценка за събитията, в същото време аз не я смятам нито за 
окончателна, нито за изчерпателна. Струва ми се, че размисълът 
над миналото, неговото оценяване по съвест и безстрашното 
приемане на историческата истина днес са особено нужни на 
всички онези, за които Църквата стои в центъра на всичките им 
стремежи и надежди. Собствената си оценка схващам по-скоро 
като въпрос, отколкото като отговор или пък съд.

В основата на това мое обобщение лежи курсът от лекции 
по „История на Източната църква”, които четох от 1945 до 1951 
г. в Православния богословски институт „Св. Сергий” в Париж, 
а през последните две години и в Семинарията „Св. Владимир” 
в Ню Йорк. Завършвайки книгата, искам да благодаря на онези, 
които през годините бяха за мен вдъхновяващ пример за служе-
ние на Истината на християнството. Преди всичко благодаря на 
моя учител Антон В. Карташов, под чието ръководство започнах 
да изучавам историята на Църквата. Благодаря още и на моите 
учители и колеги в Института „Св. Сергий”, и особено на декана 
на „Св. Владимир”, прот. Георги Флоровски – читателят сам ще 
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забележи колко много съм му задължен. Специално искам да 
спомена името на проф. С. С. Верховски, за приятелството и 
общението с когото съм задължен повече, отколкото бих могъл 
да изразя.

Ню Йорк, март 1953 г.  Александър Шмеман
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ÍÀ×ÀËÎÒÎ ÍÀ ÖÚÐÊÂÀÒÀ

Êíèãà Äåÿíèÿ Àïîñòîëñêè

За първите години, за началните събития от историята на Цър-
квата е разказано в книга Деяния на светите апостоли, написана от 
св. евангелист Лука като продължение на неговото Евангелие. В нея 
е описана първата християнска община в Йерусалим, нейното пре-
следване от юдейските власти, проповедта на апостолите, особено 
на св. ап. Павел, и, накрая, разпространението на християнството 
от Йерусалим до Рим. Историческата ценност на този разказ често 
се оспорва и действително на пръв поглед той може да ни се стори 
далеч от съвременното разбиране за задачите и методите на исто-
рията – в него много е премълчано, има много пропуски, понякога 
той прилича повече на тълкувание или на схема, отколкото на опи-
сване на събития. Четейки този разказ обаче, е нужно да помним, 
че, подобно на Евангелията, чието съдържание не изчерпва живота 
на Христос, книга Деяния, по самия свой замисъл, също не е исто-
рическа хроника. Тя е написана в години, когато Църквата, излязла 
от своя първи стадий на развитие, утвърдила се в много от големите 
центрове на Римската империя, вече напълно е осъзнала предназна-
чението си и е започнала да укрепва и да формулира своя първонача-
лен опит в писменост, съставила по-късно книгите на Новия Завет.

От всички новозаветни автори св. Лука най-много може да 
бъде наричан историк в нашето разбиране на тази дума и въпреки 
това неговото внимание не е насочено единствено върху историята. 
Неговата тема е Църквата – като завършек на Новия Завет, като из-
пълнение в света, т.е. в човешкото общество, в историята, на делото, 
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извършено от Христос. Не само история на Църквата, а преди всич-
ко тя самата, нейният жив образ, нейната същност – такива, каквито 
те са разкрити в първите години на съществуването £ – ето съдър-
жанието на този основоположен за църковната история паметник. 
Това е първото учение за Църквата, показано във фактите от нейния 
живот, а поради това от фактите са подбрани само тези, които слу-
жат на тази цел, които са съществени за разбирането на това учение. 
Така именно и възприемат тази книга всички следващи поколения 
християни, които виждат в Йерусалимската община, в апостолската 
проповед, в живота и учението на св. ап. Павел образец и мерило 
за църковния живот през всички времена, вдъхновяващо начало, из-
точник и основа на цялата по-нататъшна история.

Разказът в Деяния започва със събития, които за историка стоят 
все още само на границата на църковната история: Възнесение и 
Петдесетница. Но в перспективата на св. Лука в тях е заключено 
началото на Църквата, т.е. предаден е смисълът на нейното същес-
твуване, който ще бъде разкрит в последващите глави.

Малка група от ученици, можеща да се събере в една стая: 
прости и неграмотни рибари, по описанието на св. Лука, жени, ня-
колко сродници и приятели на Учителя – това е цялото малко стадо, 
останало след Иисуса Назорея. Какво е това, което ще направи от тях 
безстрашни проповедници, ще ги заведе до края на вселената, ще 
покори на тяхната вяра най-великата от всички съществували някога 
цивилизации, ще прероди света така, че никоя сила няма да може да 
изгони от него образа на Онзи, за Когото те ще възвестят? На първите 
страници от книгата си св. Лука отговаря: съшествието на Светия Дух, 
тайнственото прераждане, след което всичко, което е направил, което 
е учил Иисус, ще стане тяхна сила и Сам Той ще действа в Своите 
последователи и в тях ще пребивава в света: „Ще приемете сила, кога 
слезе върху ви Дух Светий; и ще Ми бъдете свидетели в Йерусалим 
и в цяла Иудея и Самария, и дори до край-земя” (Деян. 1:8).

За какво свидетелства това? Тук, преди да започнем самата 
история на Църквата, трябва да припомним – разбира се, в най-
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общи черти – това евангелие, тази блага вест, която и представлява 
съдържанието на църковния живот и християнската проповед 
пред лицето на света. В дните на Своето земно служение Иисус 
възвестява на хората Царството Божие. И смисълът на Неговата 
проповед и на Неговото дело е, че Неговото пришествие е именно 
начало на Царството, че Синът Божи е дошъл да го открие и да го 
даде на хората. Откъснати от Бога вследствие на греха, подчинени 
на злото и смъртта, загубили истинския живот, хората могат отново, 
чрез вяра в Христа, да познаят Единия Истинен Бог и Неговата 
любов към света, та съединени с Него, да получат нов, праведен, 
истинен и вечен живот, за какъвто са и създадени. Той учи, че 
светът не приема това Божие Царство, защото „в зло лежи” и е 
възлюбил тъмнината повече от светлината. И затова Божият Син е 
донесъл на хората не само истинно учение и знание за Царството, 
но и спасение. Той е победил злото и греха, които властват над 
хората. В целия Си живот Той явява образа на съвършения, т.е. 
докрай послушния на Бога човек. И само в това послушание и в 
тази любов е Неговата власт и сила, с които Той прощава грехове, 
изцелява болести и възкресява мъртви. В Самия Себе Си Той явява 
Царството Божие като съвършено единение с Бога, като сила на 
любовта и жертва пред Бога и хората. Предаден на позорна смърт, 
оставен от всички, Той осъществява образа на пълната себеотда-
деност, на съвършената любов и крайното смирение. Но в тази 
себеотдаденост е и победата Му над злото и греха: любовта тър-
жествува над ненавистта, истината над лъжата и, накрая, животът 
над смъртта: Бог Го възкресява от мъртвите.

Всичкото зло на света, всичката сила на разпада, царстващи 
в него, се оказват безсилни пред тази праведност и са победени в 
един човек. В един човек в царството на греха и смъртта влиза Царс-
твото на Бога – царството на любовта, на доброто и вечния живот. 
Но тази победа Той не удържа за Себе Си, а за другите, за всички: 
за да спаси всички и ги въведе в осъщественото от Него Царство. 
И поради това от самото начало Той избира дванадесет свидетели, 



18

които да бъдат с Него, да слушат учението Му, да видят делото Му, 
Неговото възкресение и прославяне. В нощта, когато чрез кръстната 
смърт възлиза в славата Си, Той им заповядва Царството: обещава 
им след Своето прославяне със силата Си да им даде, щото онова, 
което Той е направил, да стане достояние на всички; щото те да 
могат не само да поведат след Него хората, но и да ги съединяват с 
Него и да ги правят участници в Неговото Царство.

Такова е обещанието и то е изпълнено в деня на Петдесетница. 
В този ден малката група ученици получава силата на свидетелството 
– свидетелство не само за живота и чудесата на Учителя, но и за това, 
че Той е Спасител, Цар и Господ на света. За тях това свидетелство 
или доказателство е Църквата, в която Той продължава да живее, в 
която чрез ръцете на учениците Си Той осъществява Своята власт и 
сила, в която Неговият живот се превръща в нов живот – на всички 
вярващи в Него. Съшествието на Светия Дух означава всичко това, 
от малкото стадо Той прави Църквата.

Това се случва в Йерусалим, но както знаем от Евангелието, 
апостолите са галилейци, те са жители на северната част на Па-
лестина и именно там за първи път виждат възкръсналия Господ. 
Но св. Лука по особен начин подчертава думите на Спасителя: „Не 
се отдалечавайте от Йерусалим, а чакайте обещанието на Отца, 
за което сте слушали от Мене” (Деян. 1:4). Защото началото на 
Църквата – такъв е смисълът на тези думи – е трябвало да бъде 
положено в Йерусалим и за разбирането на църковната история 
е важно това да бъде отбелязано. Йерусалим е средоточието на 
всички религиозно-национални очаквания на евреите, сърцето на 
ветхозаветната история. Обвеян от златната легенда на Соломоно-
вата слава и свидетел на държавния възход на Израил в миналото, 
той, в годините на плена, унижението и робството, все по-ясно бива 
осъзнаван като мистичен център на Израиля, като светия Сион, 
където в тайнствения ден Господен трябва да се яви Месия, за да 
спаси Своя народ и да възстанови неговото царство. И това месиан-
ско царство – във виденията на пророците – от тяснонационална, 
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политическа реставрация се преобразява в религиозно обновяване 
на света, в тържество на истината и на справедливостта, а Месия – в 
Спасител на хората от греха и смъртта. Ето защо, когато в деня на 
Петдесетница на недоумението на тълпата св. ап. Петър отговаря с 
думите на прор. Йоил: „И ето, в последните дни, казва Бог, ще излея 
от Моя Дух върху всяка плът” (Деян. 2:17), когато той изповядва 
настъпването на великия и страшен Господен ден, който чака и в 
който вярва всеки правоверен юдеин, това е означавало, че за хрис-
тияните Месия е дошъл, че всички обещания, всички очаквания на 
Стария Завет са изпълнени и че месианското царство е настъпило. 
Това е означавало, че обещаната на Йерусалим Господня слава се 
е спуснала над този град и в Църквата ветхозаветната история на 
спасението е намерила своя завършек.

Такъв е смисълът на първите глави на Деянията – този пролог 
към църковната история. Невярващият може да се съмнява в тяхната 
историчност. Но и той трябва да признае, че не е имало ден, когато 
християните да не са вярвали в това божествено начало на Църквата, 
и че самата тази вяра вече е и основополагащият факт на нейната 
история, вън от който едва ли може да бъде разбрано цялото нейно 
по-нататъшно развитие.

Éåðóñàëèìñêàòà îáùèíà – óñòðîéñòâî è æèâîò

Малка секта вътре в юдейството – така повърхностно може да 
бъде определено положението на християните в Йерусалим през 
първите години. По онова време – в епохата на религиозно-полити-
ческо пробуждане, на обостряне на надежди и очаквания, свързани 
с националната съдба на Израиля и с библейските пророчества за 
окончателното тържество на избрания народ – подобни секти и 
религиозни партии в юдейството не са никак малко. Приближават 
се дните на последните въстания против ненавистното римско 
владичество, последните опити за възстановяване на Израиля и 
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