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От иеята за неопатристичен синтез към 
„екзистенциания” прочит на отците1

Abstract: Премет на изсеването е иеята на прот. Георгий Форовски за не-
опатристичен синтез като херменевтичен хоризонт, който опосрества все-
обхватната рецепция на светоотеческата мисъ в контекста на съвременното 
правосавно богосовие. Неговият призив за връщане към отците и „програ-
ма” за неопатристичен синтез са по от цяостното му творческо усиие за 
десхоластизиране на попанаото в западен вавилонски плен правосавно бо-
госовие и за вкореняването му в светоотеческото богосовско преание. Иея-
та на прот. Г. Форовски за неопатристичен синтез е починена на принципа 
за инамичното, отговорно и всеобхватно връщане към живота и мисенето на 
елинските отци, което има за це импицитното преобразяване на богосовска-
та мисъ в съответствие с догматологичните критерии и съборното съзнание 
на Църквата. 

„Програмата” на Форовски за неопатристичен синтез препоага инамичното 
и отговорно връщане ии следване на отците като жизнен и всеобхватен прин-
цип на богосовската методология и еновременно с това - като корелатив на 
изкушението от схоастизация на богосовската мисъ и залог за усвояване на 
светоотеческата критериоогия за автентично богосовстване. Споре него бо-
госовската мисъ трябва а сева инамично и творчески ума на отците и по-
стоянно а преоткрива вечно новото жизнено и екзистенциано съържание в 
техния опит, живот и учение. Това е пътят към осмисянето на екзистенцианите 
богосовски истини в контекста на ена „отворена” параигма на неопатристи-
чен синтез, която препоага подвиг, свидетелство и творчество. Всеобхват-
ното следване на отците открива на съвременното богосовие автентичния 
евхаристиен хоризонт на мисене за човека и света и именно тази евхаристий-
на перспектива на богосовието открива най-ъбокото му екзистенциално 
съържание, което го прави винаги ново и обновяващо. Неопатристичното бо-
госовие отваря хоризонта за автентично богосовско творчество в нешната 
екзистенциана ситуация и преоткрива новостта на светоотеческото богос-
овие като богосовски (и фиософски) корелатив на всички екзистенциани 
въпроси, които измъчват съзнанието на съвременния човек.
Key words: неопатристичен синтез, корективна есхоастизация на богосовието, 
връщане и севане на отците, богосовска метооогия, богосовско творчество. 
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1 Този текст е преработена и разширена версия на ока, изнесен на научна конференция, 

провеена на 23 ноември 2009 г. в Богосовския факутет в гр. София, в чест на 30-го-
ишнината от бажената кончина на прот. Г. Форовски.
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Уво

Историята на богосовската мисъ през ХХ в. ева и може а бъе раз-
брана без заъбоченото и всеобхватно осмисяне на еото на прот. 

Георгий Форовски и на иеята му за неопатристичен синтез. Неговият 
призив за връщане към отците става айт мотив на съвременното нео-
патристично богосовие и вои о еин наистина „коперников обрат” в 
богосовското мисене, който отваря нови хоризонти и перспективи за бо-
госовско свидетелство и творчество в отговор на екзистенциалните 
въпроси на съвременния човек. Богосовското творчество на прот. Г. Фо-
ровски обаче не се ограничава о усиието за десхоластизация на попа-
наата в западен вавилонски плен правосавна богосовска мисъ, а има 
за це всеобхватното преосмисяне на автентичната методология и иден-
тичност на правосавното богосовие в перспективата на еин нов па-
тристичен синтез, който има за свои „ороси” огматоогичните критерии 
на светоотеческото преание и съборното самосъзнание на Църквата. За 
съжаение много често иеята за неопатристичен синтез остава неораз-
брана и се миси в категориите на иеоогизирания догматически консер-
ватизъм и романтичен историцизъм, а не като призив за динамично и 
отговорно севане на отците, което в същността си е призив за въхновено 
богосовско свидетелство и творчество. Затова и гавната задача на този 
текст е а преожи еин опит за по-заъбоченото осмисяне на иеята за 
неопатристичен синтез в три основни посоки: 1) осмисянето на иеята за 
неопатристичния синтез еновременно като усиие за десхоластизация и 
деинтелектуализация на правосавната богосовска (и фиософска) мисъ 
и като херменевтичен хоризонт, който опосрества рецепцията на светоо-
теческото богосовско преание; 2) осмисяне на призива на прот. Г. Фо-
ровски за връщане ии следване на отците като основен метооогически 
принцип, който превръща догматологичните критерии и съборното сви-
етество на светоотеческото преание в кореатив на всяко автентично бо-
госовстване и 3) осмисянето на неопатристичния синтез като „отворена” 
параигма, която препоага живия „екзистенциаен” прочит на отците в 
контекста на екзистенцианата ситуация на съвременния човек и кутура-
та на съвременния свят. Севането на тази изсеоватеска „стратегия” 
може а помогне за по-ъбокото осмисяне и по-правината оценка на ие-
ята на прот. Г. Форовски за неопатристичен синтез и а покаже жизне-
ното значение на призива за следване на отците като вечно „нов” хоризонт 
на богосовското свиетество и творчество.

1. По пътя към неопатристичния синтез 

Призивът на прот. Георгий Форовски за връщане към отците и „про-
грамата” за неопатристичен синтез са по от цяостното му творче-
ско усиие за десхоластизиране на попанаото в западен вавилонски 
плен правосавно богосовие и за вкореняването му в светоотеческото 
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богосовско преание. В периоа се паането на Константинопо (1453 
г.) правосавното богосовие постепенно започва а губи своята жизненост 
и творческа сиа и в усовията на консервативното (си) отношение към 
минаото превръща светоотеческата мисъ в „древен” итературен източ-
ник, който има еинствено археоогична и историческа ценност. Появата на 
конфесионализма2 свежа светоотеческото богосовско насество о еин 
от писмените октринарни извори, от който правосавните богосови чер-
пят иеоогизирани аргументи pro et kontra в контекста на поемиката си с 
римокатоическото и протестантското богосовие - обстоятество, което е 
овео о грешка както по отношение на методологията (чрез възприема-
не метоа на конфесионалното богосовие), така и по отношение на пози-
циите (чрез изпозването на аргументи, чужи на Преанието и на живия 
опит на Църквата)3. В сествие на това от ХVІІ век и насетне4 в усовията 
на консерватизъм и конфесионализъм богосовието започва а се миси 
като „академична” исципина, която изпозва рационани метои на из-
севане (присъщи на посттриентската схоластика) и може а се разеи 

2 Конфесионализмът се появява през ХVІІ век в протестантизма и свежа вярата о ней-
ното изповедание в почертано идеологически смисъ. Той става преизвикатество 
пре правосавното богосовие и поставя пре него изискването а опрееи „свои” из-
повени книги, ефиниции и формуировки, въз основа на които а опрееи идентич-
ността на Църквата. Споре митр. Йоан Зизиуас конфесионаизмът има сените 
характеристики: 1) вярата е интелектуален процес, който просветява нашия разум, за 
а формуира истината на Откровението във формата на пропозиции (съжения, стано-
вища), чието приемане означава приемане на самата вяра; 2) Преанието се тъкува като 
преаване на първоначаната вяра на апостоите от покоение на покоение във формата 
на общоваини симвои и богосовски становища; 3) богосовието черпи съържанието 
си от тези становища и става техен пропаганатор чрез усиието за систематизация; 4) 
Църквата поучава иентичност въз основа на аените формуировки, които се форму-
ират чрез богосовието. Вж. Зизиуас, Ј. Екуменске имензије правосавног богосов-
ског образовања // Правосавна теоогија. Београ, 1995, 65-66.

3 Такъв е сучаят с изповеанието на вярата на Петър Могиа, който възприе римокато-
ически възгеи и с това на Кири Лукарис, който застъпва протестантски, кавинист-
ки позиции. Има гояма оза истина в ироничните и зонамерени уми на униатския 
епископ Ипатий Поцей, който написа на патриарх Меетий Пигас, че „Кавин е замени 
Атанасий в Аексанрия, че Лутер се е възцари в Константинопо, а Цвинги - в Йе-
русаим”. -Форовский, Г. Запаные вияния в русском богосовии. http://www.krotov.
info/library/f/florov/zapadnye.html, 10. 02. 2010 г.

4 Тук имаме преви траицията на руското богосовско образование, което през ХVІІ 
век е организирано по „йезуитски образец и учебниците бии приети също започвайки 
с Авар и завършвайки с Аристоте и Тома Аквински… По такъв начин се усвояваи и 
приемаи не само отени схоастически мнения ии възгеи, но и самата психоогия 
и ушевен строй. Разбира се това не био среновековна схоастика, а възроената схо-
астика на контрареформаторската епоха… триентската схоастика, богосовски барок”. 

- Форовский, Г. Пути русского богосовия. Париж, 1983, (ІІІ из.), 51-52. За латинизи-
рането и схоластизирането на богосовското образование в Русия се ХVІІ век по-
поробно вж. пак там, 355 и с. Пообна оценка за схоластизацията на богосовското 
образование в Гърция прави повияния от Форовски гръцки богосов Христос Янарас. 
По-поробно вж. Γιανναρας, Χ. Ἠ ϑεολογία στήν ΄Ελλάδα σήμερα // Γιανναρας, Χ. Ορϑοδοξία 
καί Δύση. Ἀϑήνα, 1972, σ. 52 и с.
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на отени „исципини”5 в съответствие със схоастическата метооо-
гия и критериоогия за изучаване и препоаване на богосовието. Така в 
периоа на „западния вавилонски плен” за схоастизираното акаемично 
богосовие в Русия става обичайно а заимства моеи и образци от римо-
катоически и протестантски източници и прот. Г. Форовски посочва като 
оказатество за това факта, че в наръчниците по богосовие на практика 
отсъстват жизнени теми от светоотеческото богосовско насество, как-
вито са паамитското учение за нетварните енергии, светоотеческото уче-
ние за обожението, учението за Църквата като мистично Тяо Христово, за 
Евхаристията като тайна на живота в Христос и т. н6. Тази псевдоморфоза7 
на правосавното богосовие е овеа о отеянето и отчужаването му 
от светоотеческото богосовско преание8 и въобще от опита и живота на 
Църквата (която се разбира като място за обреи и пропове) и то „е при-
обио значението на наука ии специализация, която се кутивира извън 
Църквата и без органична връзка с нея”9. Така богосовието престава а 
се разбира като църковна харизма и сужение и на практика се отчужа-
ва от живия итургичен и повижнически опит на Църквата, пораи което 
5 Правосавното богосовие заимства това разеение ии дисциплиниране от протес-

тантската богосовско-образоватена траиция.
6 По този пово през 1936 г. прот. Г. Форовски пише: „Паамитското учение за божест-

вените енергии ева се споменава в повечето наши учебници… Общото светоотеческо 
учение за обожението също е о гояма степен изоставено в попуярните учебници ии 
споре Ансем Кентърбърийски ии споре някой по-късен триенски авторитет… Ие-
ята за Църквата като мистично Тяо Христово също е забравена, а съвременният опит а 
се напомни за нея в ена богосовска теза, беше остро цензуриран от страна на руския 
сино преи четириесет гоини. Изкючитените искусии на св. Никоай Кавасиа 
ии на св. Симеон Соунски почти не са премет на проучване от страна на нашите про-
фесори по богосовие като авторитети в правосавното учение за Светата Евхаристия”. 

- Форовски, Г., Патристика и савремена теоогиjа // Беседа, кн. 3, Нови Са, 1993, св. 1-4, 
12.

7 Прот. Г. Форовски опреея тази псевдомофроза на правосавното богосовие така: 
„Същността на тази псевдоморфоза е в това, че в Русия схоластиката е помрачила и 
заменила патристиката”. Споре него тук става ума за „насиствена псевдомета-
морфоза на правосавната мисъ. Правосавието е био принуено а миси в чужи 
по същество категории и а изрази своята мисъ по чужестранен маниер”. – Форов-
ский, Г., Запаные вияния… По-поробно за тази „среща” със Запаа вж. Пути русского 
богосовия, 49-56.

8 През 1936 г. прот. Г. Форовски пише: „Светоотеческите писания все още се почитат, но 
повече като исторически окументи, откокото като книги от авторитети… Много па-
тристични референции и ори цитати и се това са обичайни в нашите богосовски 
искусии и учебници. Но тези ревни текстове ии цитати много често са само вкючени 
в ена заимствана схема. Всъщност общоприетите образци на богосовски учебници са 
оши от Запа, отчасти от римски и отчасти от реформатски източници… Патристич-
ните текстове се пазят и повтарят. Светоотеческият ух твъре често е изцяо изгубен 
ии забравен”. - Форовски, Г. Патристика и савремена теоогиjа, 12.

9 Зизjуас, J. Правосаве. Београ, 2003, 35. Прот. Г. Форовски описва как през този пе-
рио настъпва разеение межу богосовието и багочестието, межу богосовската 
ученост и уховността, межу богосовските учиища и църковния живот. Вж. Форов-
ский, Г., Запаные вияния…; Пути русского богосовия, 51 и с.
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изгубва жизнената си способност а отговори на екзистенцианите пробе-
ми на човека и света чрез автентично богосовско свиетество и творче-
ство. Споре прот. Георгий Форовски еинственият път за преоояването 
на тази псевдоморфоза на правосавното богосовие, т. е. на пояризациите, 
конфесионаизма и схоастизацията на богосовската мисъ, е инамично-
то и отговорно връщане към отците, което се превръща в основен мето-
дологически принцип на ена цяа богосовска „програма” за творческото 
севане на ума на отците. По такъв начин той развива иеята си за нео-
патристичния синтез като херменевтичен хоризонт, който опосрества 
всеобхватната рецепция на светоотеческото богосовие и като парадигма 
за богосовстване споре метооогията и критериоогията на светоотече-
ското преание. 

Още през ХХ век в руската правосавна мисъ се откроява ено цяо 
течение, което търси изхо от кризата и преага разични пътища за пре-
оояване на пояризациите и схоастизацията на богосовската мисъ и 
за връщане към светоотеческите извори (за което вече съществуват някои 
важни фактори)10. Иеята на прот. Г. Форовски за неопатристичен син-
тез се ража в контекста на иаога му с преставитеите на това течение 
относно принципите и препоставките на руската реигиозно-фиософска 
мисъ от кр. на ХІХ и нач. на ХХ век и първоначано той разбира връщане-
то към отците като корективно преосмисяне и промяна на отени тен-
енции в съвременното правосавно богосовие и най-вече на опитите на 
кючови реигиозни миситеи (межу които могат а се откроят о. Паве 
Форенски, прот. Сергий Бугаков и Никоай Беряев) за „развитие” на бо-
госовската мисъ с помощта на иеи от европейската фиософия и най-вече 
на немския иеаизъм11. Така в кръговете на руските реигиозни фиософи 
и богосови се оформят ве основни направения - еното преставено от 
прот. С. Бугаков, а ругото от прот. Г. Форовски, които изгражат своите 

10 Митр. Йоан Зизиуас откроява три основни фактора за съживяване на богосовското 
творчество: 1) еото на западните богосови, което е опринесо за връщането към 
ревните светоотечески извори (което важи не само за патроогичните изсевания, но 
и когато става ума за обновяването на бибеистичните и итургичните изсевания). 
Усиието за връщането към светоотеческите корени на Преанието е онякъе в основа-
та на пионерските изсевания на патроогичните извори, които по-рано са започнаи 
учените богосови на Запаа, напр. екисиоогичните и патроогичните изсевания на 
Е. Мерше, Ж. Даниео, Ив Конгар, Х. Де Любак ии итургичните и църковно-историче-
ските изсевания на Г. Дикс, О. Казе и В. Еерт; 2) огромното интеектуано и уховно 
вияние на емигрираите руски интеектуаци на Запа се Ревоюцията. Деото на 
ичности като о. С. Бугаков, Н. Беряев и прот. Г. Форовски на Запа е ао сиен им-
пус на правосавната богосовска мисъ и 3) икуменическото вижение, който е съза 
разични връзки межу правосавни, ангикани и протестанти и е поставио правосав-
ното богосовие пре изцяо нови пробеми особено в обастта на еклисиологията. Вж. 
Зизjуас, J., Правосаве, 36.

11 Прот. Г. Форовски прави поробен анаиз на руската реигиозно-фиософска мисъ и 
на виянието на немския иеаизъм върху основни нейни преставитеи в книгата си 
Пътища на руското богословие. Вж. особено Форовский, Г., Пути русского богосовия, 
234-331.
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богосовски и реигиозно-фиософски позиции в съответствие с особеното 
си отношение към светоотеческото богосовско преание12. Преставите-
ите и на вете направения са еиноушни в оценката си за схоласти-
зацията и вавилонския плен на правосавната мисъ и поагат огромни 
усиия за връщането на богосовието и на реигиозната фиософия към 
изворите на Преанието и за вкореняването й в живия итургичен и ухо-
вен опит на Църквата, в съчиненията и писанията на светите отци. Важно 
е обаче а се почертае, че в рамките на тези ве направения се формира 
различно отношение към отците и тази разлика може а се вии най-вече 
в приагането на разичен тип методология в изсеването на светоотече-
ското богосовско насество и в разичното отношение към философията. 
Преставитеите на интеектуания кръг окоо прот. С. Бугаков13 преа-
гат ена критика на богосовското преание, която безусовно препоага 
позоваването на светоотеческото насество, но не се ограничава о научно-
историческия мето на изсеване на патристиката14, а по-скоро търси начи-
ни за развитието на светоотеческата мисъ. Основната це на тази критика 
е съживяването на интереса към мисъта на отците и запазването на све-
тоотеческите основи на правосавното богосовие и фиософия, но тя им-
пицитно съържа ено условие с решаващо метооогическо значение: ако 
правосавната мисъ иска а отговори на новите преизвикатества, пре 
които я изправя съвременната кутура и фиософия, тя трябва а върви „на-
пре” и а отие „се” църковните отци. Този опит за реконструкция (а не 
синтез) има по-скоро философски препоставки15, което вече ограничава 
богосовското мисене о опрееени фиософски препоставки и го по-
ставя във фиософската перспектива на модерността в севане на „новия” 
жизнен принцип: отиването „по-напред” от отците. 

За разика от този преимно фиософски ориентиран „проект” за връ-
щане на богосовската мисъ към светоотеческите извори, прот. Г. Форов-
ски развива иеята си за неопатристичен синтез като резутат от ено 
автентично богосовско и творческо усиие за инамично и отговорно 
връщане към живота и мисенето на елинските отци16, което има за це 

12 Вж. Лубарић, Б. Јустин Ћеијски и Русија (путеви рецепције руске фиософије и теоо-
гије). Нови Са, 2009, 140-141.

13 Пример за това е братството „Св. София”, превожано от о. С. Бугаков, воещият межу 
софиоозите. Вж. Струве, Н. Братство Святой Софии: материаы и окументы 1923-1939, 
YMCA-Press Париж // Русский путь, М., 2000, 5-12.

14 По това време интересът на запаните учени към изсеване на патристичната мисъ 
сева гавно ена исторически ориентирана метооогия, която има за це реконстру-
ирането на учението на опрееен автор в конкретния исторически контекст.

15 Споре прот. А. Шмеман „в този нов синтез ии реконструкция запаната фиософска 
траиция, преи всичко еинската, трябва а преостави на богосовието неговата по-
нятийна рамка”. – Schmemann, A. „Russian Theology 1920-1972: An Introductory Survey” // 
http://www.schmemann.org/byhim/russiantheology.html; 10.02.2010 г.

16 В книгата си Пътища на руското богословие прот. Георгий Форовски опреея ие-
ята за неопатристичния синтез по сения начин: „Неизчерпаемата сиа на отеческото 
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импицитното преобразяване на богосовската мисъ в съответствие с дог-
матологичните критерии и съборното съзнание на Църквата17. Той разви-
ва иеята си за неопатристичен синтез като настоява, че всеобхватното 
и творческо връщане към отците препоага раиканото отхвъряне на 
запаните и специфичните новоруски фиософски иеи от ХІХ и ХХ век и 
затова неговата неопатристична работа започва с критиката на утопизма 
и идеализма като основни препоставки на руската реигиозно-фиософска 
мисъ от тази епоха18. В своите неопатристични труове и в контекста на 
поемиката си срещу софиологията (гавно в ицето на прот. С. Бугаков)19 
той постепенно остига о ена много по-опрееена и богосовски про-
фиирана „концепция” за цяостен неопатристичен синтез, който пре-
поага деинтелектуализацията и десхоластизацията на богосовската 
мисъ, но има за основна це интегрирането на догматологичните крите-
рии на светоотеческото преание във всички „еементи” на богосовското 
мисене. Като цяо в творчеството на прот. Г. Форовски несъмнено може 
а се вии усиието за светоотечески профиирана „еинтеектуаизация” 
на правосавната мисъ, но в еин по-широк контекст неговата критика на 
руската реигиозна фиософия от позициите на правосавната огматоо-
гия20 не е самоцена, а препоага „корективното” преосмисяне на ней-
ни избрани еементи в еин вътрешно кохерентен и строго богосовски 
неопатристичен синтез21. Очевино неговата раикана позиция относно 

преание в богосовието все повече се опреея с това, че за светите отци богосовието 
е био ео на живота, уховен повиг, изповяване на вярата, творческо разрешение на 
жизнените заачи… И само чрез връщането към отците може а се възстанови в нашето 
църковно общество тази зрава богосовска чувствитеност, без която няма а настъпи 
жеаното правосавно възражане”. - Форовский, Г., Пути русского богосовия, Пре-
исовие, ХVІ. Може а се каже, че иаектиката на основните течения в руската бого-
совско-фиософска мисъ през ХХ век се опреея от спора окоо обсега и значението 
именно на умата „еинствено”, за която прот. Г. Форовски говори.

17 Вж. Форовски, Г., Патристика и савремена теоогиjа, 13-14.
18 За генеоогичната връзка на иеята за неопатристичния синтез и руската реигиозно-

фиософска мисъ по-поробно вж. Хоружий, С., Неопатристический синтез и русская 
фиософия // http://www.bfrz.ru/news/rus_filos/choryg_2.htm#_ftn1; 10. 02. 2010.

19 Първата крачка в тази посока е стуията на Г. Форовски Твар и тварност (1923 г.), 
насочена против софианистките тененции в богосовието на о. Сергий Бугаков и на 
някои кръгове окоо института „Св. Сергий” (и най-вече ръковоеното от о. С. Бугаков 
братство „Св. София”). Освен това в своя екисиоогичен тру Очев дом (1925 г.) той кри-
тикува позицията на о. Паве Форенски (и особено книгата му Столп и утвреждение 
истины) и смята, че позицията му носи сеите на непреооян субективизъм, психо-
езотеризъм, романтизъм и ори сантиментаност. За отношението на прот. Г. Форовски 
към о. Паве Форенски по-поробно вж. Пути русского богосовия, 493-498.

20 Пример за такъв анаиз е книгата на Г. Форовски „Пътища на руското богосовие”, която 
е своеобразен magnum opus за преосмисяне на руската фиософия. В нея той анаизира 
фиософските препоставки, които могат а овеат о формирането на еин ии руг 
мироге, но анаизът му винаги има за изхона точка огматоогичните критерии и 
съборното съзнание на светоотеческото богосовие. По-поробно вж. Форовский, Г., 
Пути русского богосовия, 234-330.

21 Споре Б. Лубарич „това не пречи на Г. Форовски а отхвъри почти изцяо всички 
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софиологичните спорове22 и въобще противопоставянето му на „страте-
гията” за синтез межу богосовието на Изтока от ена страна и науката и 
фиософията на Запаа – от руга, не е резутат от някакъв иеоогизиран 
догматически консерватизъм (характерен за схоастическото мисене), а е 
свиетество за импицитното неприемане на фиософско-спекуативното 
мисене въз основа на огматоогичните критерии и съборното самосъз-
нание на светоотеческото богосовско преание23. Той обаче не ограничава 
своята ревизираща и преоценяваща позиция спрямо руската реигиозна 
фиософия о „гоия” критицизъм и безпоен „еконструктивизъм”, а 
преага пътя на всеобхватното творческо връщане към отците, при кое-
то неопатристичният синтез не се свежа о обикновената „реконструк-
ция” на светоотеческото насество, а изисква севането на живота и ума 
на отците24, т. е. импицитното „усвояване” на тяхната критериоогия, акси-
оогия и праксеоогия. Този анаиз ни помага а оценим правино начина 
и „степента” на принаежност на съвременните правосавни богосови 
към параигматичния призив на прот. Г. Форовски за неопатристичен 
синтез, който има за жизнен нерв всеобхватното връщане ии следване на 
апостоското и на еинско-византийското светоотеческо мисене и на уче-
нието на църковните отци25. 

2. Връщането ии следването на отците 

От „формана” гена точка прот. Георгий Форовски екарира „про-
грамата” си за връщане към отците на Първия конгрес на правосавните 

фиософски иеи, показващи регресивните форми на инивиуаистичен и ибераен 
мистицизъм на „новото реигиозно съзнание”, както и всички фиософски иеи, които 
отхвърят ии потискат принципите на правосавния съборен персонализъм и синерги-
зъм, чрез които се запазва Бога в човека и човека в Бога без какъвто и а био ви реу-
кционизъм”. - Лубарић, Б., Јустин Ћеијски и Русија, 142. Вж. също Хоружий, С. Посе 
перерыва. Пути русской фиософии. СПб, 1994, 263-275.

22 По този пово о. Йоан Майенорф отбеязва, че „на практика цяото ео на Г. Форов-
ски е във връзка с еинското светооотеческо мисене, пубикувано в превоенния пери-
о, е био насочено против софиоогичните постуати на о. С. Бугаков”. – Meyendorff, J. 

„Creation in the History of Orthodox Theology” // http://www.creationism.org/csshs/v13n2p08.
htm; 10.02.2010 г.

23 Вж. Форовски, Г., Патристика и савремена теоогиjа, 14.
24 Както пояснява прот. А. Шмеман, споре това второ направение „трагеията на право-

савното богосовско развитие се разгежа като посеица от отеянето на богосов-
ския ум именно от уха и метоа на отците и затова никакъв синтез ии реконструкция 
не е възможен извън творческото озравяване на този ух”. - Schmemann, A., „Rus-
sian Theology 1920-1972: An Introductory Survey” // http://www.schmemann.org/byhim/
russiantheology.html; 10.02.2010 г.

25 Първоначано прот. Г. Форовски говори за патристическия синтез на никейския и 
сеникейския перио, противопоставяйки го на „неопреееността на ІІІ стоетие”. И 
съответно неговият неопатристичен синтез препоага ново осмисяне преи всичко 
на светоотеческото насество от ІV-VІІІ век.
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богосовски шкои през 1936 г. в Атина26 в екцията си Патристиката 
и съвременното богословие, къето опреея неопатристичния синтез 
като основна заача на правосавното богосовие27. Споре него обаче 
връщането към отците не е призив към иеоогизиран огматически 
консерватизъм, а има смисъ на всеобхватно връщане към начина на жи-
вот и мисене, т. е. към ума на отците, въз основа на принципа синовете 
се връщат при отците, като изхона точка на развитие на самата све-
тоотеческа богосовска мисъ. Призивът за връщане към отците не се 
ограничава о корективното есхоастизиране и еинтеекутаизиране на 
правосавното богосовие (макар винаги а го препоага), а има за крайна 
це творческото преоткриване на начина и метода на богосовстване на 
отците, което означава богосовстване с ума на отците и в съборния опит на 
Църквата28. В тази перспектива неопатристичната борба за инамичното и 
отговорно връщане ии следване на отците трябва а се разбира като жиз-
нен и всеобхватен принцип на богосовската методология и еновременно 
с това - като корелатив на изкушението от схоастизация на богосовската 
мисъ и залог за усвояване на светоотеческата критериоогия за автентично 
богосовстване29. Жизненото творческо връщане към отците е обусовено 
от всеобхватното – но никога половинчато и избирателно - усвояване 
на богосовската метооогия, критериоогия, аксиоогия и праксеоогия 
на светоотеческото преание30, т. е. на съборния ум на Църквата, без което 
това „връщане” (о)става мъчитена и безпона (кокото и а е искрена) 
„иеоогическа програма”31. По такъв начин борбата на прот. Г. Форовски 

26 На този конгрес са присъстваи сените известни руски богосови: прот. Г. Форовски, 
о. С. Бугаков, В. Зенковски, А. Карташов. Призивът на прот. Г. Форовски за връщане 
към отците не е би изоиран и пример за това е фактът, че още през 1925 г. – еновре-
менно с първите неопатристични работи на Форовски - о. Юстин Попович ясно из-
рича сената позиция: „Когато християнският живот спомене и призовава: наза към 
апостоите, наза към светите отци, наза чрез тях към Госпоа Иисуса, за правосавния 
християнин това означава: напре към незаменимия Госпо Иисус!”. - Поповић, J. „Бо-
гочовечански конзерватизам и неки наши црквени моернисти” // Хришћански живот, 
бр. 2, Сремски Каровци, 1925, 82-83.

27 Прот. Г. Форовски изига неопатристичния синтез като творчески постулат и се-
оватено основна заача на богосовската мисъ. Вж. Форовский, Г., Пути русского 
богосовия, 520.

28 Вж. Форовски, Г., Патристика и савремена теоогиjа, 13-14. Богосовието в Църквата 
не е само наследство на светите отци, а богосовстване по начина и с ума на отците, 
защото Църквата е в истински и пъен смисъ Църква на светите отци. Срв. Florovsky, 
G. The Ethos of the Orthodox Church // The Ecumenical Review, voi. XII, № 2, 1960, р. 187.

29 Прот. Г. Форовски изтъква особеното значение, което светоотеческото учение има за 
съборността и нейната особена метооогическа ценност за богосовието. Вж. Форов-
ски, Г., Патристика и савремена теоогиjа, 13.

30 Като сева прот. Г. Форовски, еп. Атанасий Йевтич е категоричен, че в Църквата „бого-
совието и Преанието са ве страни на ена и съща реаност”. - Jевтић, Ат. Богосове 
и Преање // Jевтић, Ат. Живо Преање у Цркви. Требиње, 1998, 203.

31 По този пово съвременникът на Форовски, о. Юстин Попович пише: „Повикът на ня-
кои в протестантския свят: „Zurück zu Jesus!”, „Back to Jesus!” са само безсини викове 
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за неопатристично „коригиране” и есхоастизиране на правосавната бо-
госовска мисъ в уха на Преданието32 е фокусирана в пробема за богос-
овската методология, която в перспективата на неопатристичния синтез 
има за основна ос живото, инамично и отговорно следване на светоотече-
ския ум като автентично свиетество за съборния опит и самосъзнание на 
Църквата. 

Цяата иея на прот. Г. Форовски за неопатристичен синтез е в 
същността си творческо усиие за всеобхватна преориентация и промяна 
на богосовската методология чрез инамичното и отговорно връщане към 
отците, чрез екзистенцианото усиие и багоатен повиг за споеяне на 
техния начин на мисене и богосовстване, т. е. на техния богосовски етос. 
Заог за тази методологическа промяна на богосовското мисене е конти-
нуитетът на живота и уха на отците33, багоарение на което следването 
на отците може а се опрееи като основен принцип на богосовската ме-
тооогия (поне както той е формуиран в богомисения опит и Преание 
на Църквата), като сигурен метод и път на богомисие и богосовстване 
с ума на отците, като вярност към светоотеческата богосовска критерио-
огия и аксиоогия. Споре еп. Атанасий Йевтич този основен принцип 
на правосавната богосовска метооогия е всъщност „приържане” към 
златното правило на Всеенските събори: като следваме светите отци 
(Ἐπόμενοι τοῖς Ἀγίοις πατρᾶσι), с което започва еиноушното изповяване 
на вярата като израз на съборния гас и съвест на Църквата34. Настояване-
то на съвременното правосавно богосовие за всеобхватното инамично 
и отговорно връщане към отците всъщност има за це възстановяването 
на континуитета на опита от богомисието и богосовстването на отците 
и еновременно с това корективното десхоластизиране на богосовската 
метооогия, което е възможно само чрез багоатния повиг за екзистен-
цианото „усвояване” на начина на мисене и богосовстване на отците. За-

в тъмната нощ на хуманистичното християнство, което е изоставио богочовешките 
ценности и мерки и сега се заушава”. - Поповић, J. Фиософске урвине. Београ, 1987, 
69. За мястото на о. Юстин Попович като еин от автентичните носители на иеята за 
неопатристичен синтез (в най-широкия смисъ на умата) по-поробно вж. Лубарић, 
Б., Јустин Ћеијски и Русија, 19-42; 141 и с.

32 Прот. Г. Форовски развива иея за взаимната критика на богосовието и Преанието: 
от ена страна богосовието винаги трябва а има за свой посеен критерий съборния 
опит и Преание на Църквата (което препоага и критиката и проверката на бого-
совието от позициите на Преанието), а от руга страна автентичното богосовстване 
с ума на отците трябва а поага на проверка и критика Преанието и а бъе проти-
воотрова срещу всички „древни заблуди”, които са проникнаи в него. По-поробно вж. 
Jевтић, Ат. Богосове и Преање, 204-207.

33 Прот. Г. Форовски почертава, че връщането към отците всъщност е запазване на 
континуитета на живота и уха на отците, което означава, че „човекът трябва а израст-
ва, а отие по-напре, но в същата посока, ии по-обре а се каже, в същия тип и ух”. 

- Форовски, Г., Патристика и савремена теоогиjа, 13.
34 Вж. Јевтић, Ат. Метооогиjа богосова // Јевтић, Ат. Трагање за Христом. Београ, 

1987, 22.
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това и призивът на прот. Г. Форовски за връщане към отците не трябва 
а се разбира като формано обръщане към миналото (с це някакъв иео-
огизиран октринарен консерватизъм) ии пък като отиване напред пред 
отците (какъвто е фиософизиращият „проект” на о. С. Бугаков)35, а като 
всеобхватно връщане към живота и мисенето на отците, като вярно следва-
не на живи свидетели и вечно присъстващи свети ичности в съборния и-
тургичен опит на църковното Тяо Христово36. Очевино тук не става ума 
за иеоогизирано формано връщане към богосовското насество от ми-
наото (разбирано в уха на „романтизма”!), а за инамичното и отговорно 
връщане към светоотеческия богосовски етос, при което за прот. Г. Форов-
ски умата „връщане” от ена страна има смисъ на корективно есхоасти-
зиране на попанаото във вавионски пен правосавно богосовие, а от 
руга страна отваря „нов” хоризонт за позитивно богосовско творчество 
чрез вярното севане на отците37. В тази перспектива връщането ии след-
ването на отците трябва а се разбира като вярност към огматоогичните 
критерии на светоотеческото богосовие и съборно църковно съзнание38, но 
заено с това то е и екзистенциаен призив за всеобхватна промяна на жи-
вота и мисленето, тъй като в опита на Църквата богосовието е багоатен 
повиг на запазване на вярата в светотайнствения живот и съборния опит 
на Църквата39. Неопатристичната борба за вярност към огматоогичните 
критерии на светоотеческото богосовие обаче няма за це иеоогизира-
ното доктринарно повтаряне на светоотеческите формуировки и изрази40, 

35 Прот. Г. Форовски е категоричен относно онези, които „нямат оверие в каквото и а 
био богосовско мисене” и към онези, които „искат нов ии съвременен богосовски 
синтез”. Споре него „и ените, и ругите наистина изоставят траиционния синтез, па-
тристичното учение”. Вж. Форовски, Г., Патристика и савремена теоогиjа, 12.

36 За такова разбиране настояват Г. Манзариис и еп. Атанасий Йевтич. Вж. Mantzarides, 
G. Orthodox Spiritual Life. Brookline, Massachusetts, 1994, р. 9; Јевтић, Ат., Метооогиjа 
богосова, 23. „От руга страна - опъва еп. Атанасий - о. Юстин Попович почерта-
ва, че това светоотеческото съборно и правосавно правио а севаме светите отци е 
тъжествено на онова правио на светите апостои, изречено на Апостоския събор в 
Йерусаим: Угодно бе на Сетия Дух и нам (Εδοξε τῷ Ἀγίῳ Πνεύματι καί ᾑμῖν) (Деян. 15:28), 
къето и с което е засвиетествано, че Светият Дух в Църквата е еинственият и посе-
ен критерий за истината и за истинското спаситено богосовие, тъй като той е същият 
и посеният критерий за светостта на светитеите“. – Пак там.

37 Прот. Г. Форовски изрично почертава нужата от богосовско творчество в севането 
на отците: „Ние – пише той – трябва отново а разгорим творческия огън на отците, а 
обновим в нас светоотеческия ух”. - Форовски, Г., Патристика и савремена теоогиjа, 
13.

38 Прот. Г. Форовски почертава значението на догматическия континуитет и ъбоката 
органична връзка межу огматите и учението на отците, като закючава, че „светооте-
ческото учение е най-обрия и най-естествен кюч за огмата”. – Форовски, Г., Пак там.

39 Еп. Атанасий Йевтич настоява, че истинското богосовстване препоага повига на вя-
рата в светите тайнства на Църквата и в евангеските оброетеи по примера на светите 
отци. Вж. Jевтић, Ат. Богосове и Преање, 203-204.

40 Споре прот. Г. Форовски гавната це на октрината е „а направи непроменивата 
истина на огматите напъно остъпна и разбираема за опрееена и конкретна истори-
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а е екзистенциано усиие за следването на същия опит и повиг на вяра-
та, за следване на живота на обновения човек в Христос във възкресеното 
общение на Неговото богочовешко тяо - Църквата41. Само такава богос-
овска метооогия – основана върху принципа на следването на отците и 
огматоогичните критерии на съборното църковно самосъзнание – може 
а „освобои” творческото усиие за неопатристичен синтез от всички ре-
гресивни форми на богосовски интеектуаизъм ии гностицизъм42 и той 
а бъе автентично свидетелство за богосовстване с ума на отците.

От всичко казано отук става ясно, че прот. Г. Форовски не ограни-
чава „програмата” си за връщане към отците о форманото обръщане 
към минаото ии о повтарянето на фрагментарни светоотечески „иеи” 
(които есно могат а бъат иеоогизирани) в рамките на някоя също то-
кова схоастизирана „система” на богосовско образование43, а разбира 
неопатристичния синтез като всеобхватен хоризонт на богосовското 
мисене, което има за алфа и омега светоотеческата богосовска метоо-
огия и критериоогия. Динамичното, отговорно и творческо връщане ии 
следване на отците препоага ена по-широка и „отворена” параигма на 
неопатристичния синтез44, която има ва кючови аспекта: от ена страна 
неопатристичната „работа” има за це преоткриването на огромния богос-
овски (а и фиософски) потенциа на светоотеческата мисъ и уховност, 
а от руга – „актуаизирането” на жизненото екзистенциано значение на 
тази светоотеческа уховност за развитието на правосавното богосовие (и 
фиософия)45. Това означава, че призивът за връщане към отците и иея-

ческа „епоха”; а изрази и обясни откритата истина в някакви особени обстоятества, за 
опрееено време и опрееено покоение”, но закючава, че пораи усовната си цен-
ност октрината „трябва от време на време отново а се утвържава ии реконструира”. 
Но „вярата не може а зависи от никакви фиософски препоставки”. - Форовски, Г., 
Патристика и савремена теоогиjа, 12.

41 Срв. Јевтић, Ат., Метооогиjа богосова, 24.
42 Споре прот. Г. Форовски гностицизъм е повтарящо в историята на Църквата фиосо-

фиране на богосовската мисъ. Вж. Уиямс, Дж. Неопатристический синтез Георгия 
Форовского // Уиямс, Дж. Георгий Форовский: священносужитеь, богосов, фио-
соф. Москва, 1995, 309.

43 Споре прот. Г. Форовски призивът за връщане към отците „есно може а се из-
тъкува погрешно. Той не означава а се върнем към совото на старите светоотечески 
окументи. Да се севат стъпките на отците не означава jurare in verba magistri. Това, 
което наистина се има преви, не е сяпото ии сервино поражаване ии повтаряне, 
а преи всичко по-нататъшното развитие на светоотеческото учение, но хомогенно и 
сроно”. - Форовски, Г., Патристика и савремена теоогиjа, 13. Вж. също Пути русского 
богосовия, 519-520.

44 Прот. Г. Форовски е категоричен, че потвърените на съборите ии с еиноушното 
съгасие на Църквата огматически опрееения „трябва а се разширят ии развият в 
кохерентна система от иеи”. - Форовски, Г., Патристика и савремена теоогиjа, 11.

45 Срв. Лубарић, Б., Јустин Ћеијски и Русија, 55. Относно възможностите за съзаване на 
християнска философия в уха на светоотеческото богосовско преание по-поробно 
вж. Jевтић, Ат. Фиософиjа и теоошко мишење // Jевтић, Ат. Фиософија и теоогија. 
Врњци, 2004, 217 и с.
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та за неопатристичен синтез не са „еементи” на някакъв иеоогизиран 
„проект”, мотивиран от огматически неосхоастичен консерватизъм и ро-
мантически историцизъм, а жизнено и творческо богосовско усиие за 
всеобхватното приемане на светоотеческата метооогия и критериоогия 
като жизнен принцип на всяко автентично правосавно богомисие и богос-
овстване (и фиософстване). По такъв начин прот. Г. Форовски превръща 
неопатристичния синтез в основен херменевтичен хоризонт, който опосре-
ства рецепцията на светоотеческото богосовско преание и на итургично-
повижническия църковен опит в рамките на съвременното правосавно 
богосовско творчество46. Затова и връщането към отците трябва а се раз-
бира като жизнен екзистенциаен призив за вътрешно опитно усвояване на 
ума и мисенето на отците, а неопатристичния синтез а се осмиси не про-
сто като интеграна „система” на богосовско мисене47, а като творчески 
богосовски синтез роен в опита от багоатния повиг на следването на 
отците. Споре прот. Г. Форовски пример за такъв творчески богосовски 
синтез е еото на елинските отци, които са успеи а решат поставените 
от еинската фиософия екзистенциални въпроси за Бога, света и човека 
от позициите на вярата, като еновременно с това тяхното богосовско 
мисене е останао „свобоно” от всички онези „еементи”, чужи на еван-
геското посание и на съборното огматическо съзнание на Църквата. Това 
означава, че по своя най-ъбок замисъ неопатристичният синтез не се 
свежа о защитата на тезата за „християнизирания елинизъм”48 ии о 
форманото реконструиране на опрееени иеи ии учения на елинските 
отци, а о жизненото, екзистенциано и опитно усвояване на техния ум и 
начин на мислене и затова прот. Г. Форовски е убеен, че всеки истински 
богосов трябва а премине през опита на духовната елинизация ии нова 
елинизация49. Така неопатристичният синтез остава „отворен проект”, който 
е херменевтичният хоризонт за всеобхватното приемане и екзистенциано-
то усвояване на светоотеческата богосовска метооогия, критериоогия и 
аксиоогия, което прави възможно интегрирането на всички аспекти на бо-
госовското мисене в еин холистичен похо50 към най-ъбоката тайна 
на вярата, опита и живота на Църквата. 
46 По-поробно вж. Зизjуас, J., Правосаве, 33-47.
47 Вж. Евокимов, П. Христос у рускоj миси. Хианар, 1996, 174.
48 Споре прот. Г. Форовски става ума за еин нов християнски ии въцърковен елини-

зъм като обща атмосфера на Църквата, която в известен смисъ е еинска; тя е „еинско 
творение ии с руги уми еинизмът е устойчива категория на християнското същест-
вуване”. – Форовски, Г., Патристика и савремена теоогиjа, 14. За оразвитието на ие-
ята за християнизирането на елинизма по-поробно вж. Зизијуас, J. Jеинизам и 
хришћанство. Београ, 2008.

49 Вж. Форовски, Г., Патристика и савремена теоогиjа, 14. Споре него въцърковяването 
на еинизма е най-ъбокият смисъ на патристиката. Вж. Форовский, Г., Пути русско-
го богосовия, 519. „Много неостатъци – опъва той – в съвременното развитие на 
правосавните Църкви са о гояма степен обусовени от загубата на този еински ух”. 

-Форовски, Г., Патристика и савремена теоогиjа, 14.
50 Вж. Зизиуас, Ј., Екуменске имензије правосавног богосовског образовања, 68-69.
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В усиието си за инамичното и отговорно връщане към отците прот. 
Г. Форовски постоянно настоява, че това връщане е единственият път, 
по който съвременното богосовие може а преоткрие съборния ум на 
Църквата и огматоогичното съържание на Преанието в живия итур-
гичен и повижнически опит като афа и омега на автентичното богосов-
ско свиетество. Важна метооогическа посеица от това инамично и 
отговорно връщане към отците е превръщането на итургичния и повиж-
ническия опит (който схоастизираното акаемично богосовие маргинаи-
зира) в основен източник на богосовското мисене51 и в екзистенциално 
пространство за опитното52 осмисяне на огматоогичните истини и 
на техните екзистенциални посеици за човешкото съществуване53. По 
такъв начин итургичният опит на Църквата (който обикновено се смята 
за специалност на „практическото богосовие”) поучава кючово значе-
ние на „теоретичен” богосовски аргумент, пообно на триаоогията, хри-
стоогията, екисиоогията и т. н., и ори става херменевтичен хоризонт за 
екзистенцианото осмисяне на огматоогичните истини - и въобще на 
всяко богословие54 - и на тяхното най-ъбоко опитно-евхаристиоогично 
съържание55. В този смисъ усиието на евхаристийното богословие а 
постави Евхаристията като основен източник на правосавната огматоо-
гия и а вии в евхаристийния опит „екзистенцианото пространство” за 
осмисянето и тъкуването на огматическите истини на Църквата в „ли-
тургични” категории трябва а се разбира като най-жизнения и поотворен 
импус на неопатристичното богосовско творчество и като „най-обрия 
по” на неопатристичния синтез. Еновременно с това инамичното и от-
говорно връщане към отците позвоява на съвременното богосовие а „ре-
интегрира” светоотеческото подвижническо богосовие в огматоогията и 
а го осмиси в рамките на органичния му синтез с евхаристиологията и 
екисиоогията, което е възможно само като творческо усиие за екзистен-
циалния прочит на светоотеческите източници56 в рамките на итургичния 

51 По-поробно вж. Феми, К. Въвеение в съвременното правосавно богосовие. С., 2007, 
36 и с.

52 За този опитен характер на богосовието настоява повияния от прот. Г. Форовски бо-
госов Христос Янарас. По-поробно вж. Γιανναρας, Χ., Ἠ ϑεολογία στήν ΄Ελλάδα σήμερα, 
σ. 83 и с.

53 Пример за това е богосовието на Пергамския митропоит Йоан Зизиуас. Вж. Зизиуас, 
Ј. Догматске теме. Нови Са, 2001, 171-178; 283-293.

54 Когато изсева органичната връзка на богосовието и Преанието еп. Атанасий Йевтич 
почертава, че светоотеческото преание разбира богосовието като същностен еемент 
на итургичния опит на Църквата. Вж. Jевтић, Ат., Богосове и Преање, 203-204.

55 Прот. Г. Форовски почертава, че „има много неща, за които Църквата свиетества не 
по огматически, а по литургически начин. Литургичното свиетество е също токова 
правомерно, кокото и огматическото свиетество”. - Форовский, Г., Пути русского 
богосовия, 175. 

56 Прави впечатение, че о начаото на минаия век съчиненията на Дионисий Ареопагит, 
св. Йоан Лествичник, св. Максим Изповеник, св. Симеон Нови Богосов, св. Григорий 
Паама на практика не са цитирани в правосавните огматически наръчници от „ака-
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опит на Църквата. Тази метооогическа преориентация в богосовското 
мисене позвоява „въвежането” на светоотеческата критериоогия и акси-
оогия относно изсеоватеската и екзистенцианата „значимост” на и-
тургичния и повижническия опит за автентичното богословстване, което 
от своя страна променя тематичните приоритети и отваря „нови” хоризонти 
на богосовско творчество. Постепенно през ХХ век в „отворената” перспек-
тива на неопатристичния синтез се откроява кючовото значение на асиме-
тричната христоогия57 (в нейния органичен синтез с пневматоогията), 
светотайнственото богосовие, богосовската гносеоогия (насочена гавно 
към аскетическата и мистичната траиция на светоотеческото богосовие) 
и екисиоогията, която в проъжение на есетиетия остава основна тема 
в правосавното богосовие58 и всеобхватен хоризонт за осмисянето на 
богосовските истини59. Така неопатристичният синтез става херменевтич-
ната рамка и контекст, в който съвременната правосавна мисъ успява а 

„разгърне” светоотеческите препоставки на евхаристийното богословие и 
а постави основите на ено автентично богосовие на личността (в орга-
ничния му синтез с екисиоогията) и в перспективата на евхаристийния 
възге за живота и света. Несъмнено иеята за неопатристичния синтез на 
прот. Г. Фороски превръща „програмата” му за инамичното и отговорно 
връщане към отците в „императив” към всеки съвременен правосавен 
богосов, но не в „императив” за иеоогизираното връщане към минаото, 
а в екзистенциален призив за живото и творческо следване на отците като 
автентично богосовско свидетелство с ума на отците в ситуацията на 
съвременния свят.

3. „Новостта” на светоотеческото богосовие 
и „екзистенцианият” прочит на отците

Неопатристичното богосовие съживява и утвържава органична-
та връзка със светоотеческото богосовско Преание, но то няма за це 
съзаването на някаква иеоогизирана неосхоастическа „система” на бо-
госовието, къето връщането ии следването на отците става мето за 
осигуряването на иеоогизирани „доктринарни” аргументи от насество-
то на минаото. Ако връщането към отците се ограничи о формаизи-
раната реконструкция на опрееени иеи от светоотеческата мисъ ии 

емически” тип, окато нес най-гоямата част на правосавното богосовие се основава 
най-вече върху тези източници. 

57 Прот. Г. Форовски разработва своя неопатристичен синтез по-скоро христоогично, 
откокото триаоогично, което се потвържава от особения му интерес към късните 
христоогични събори. 

58 Еп. Атанасий Йевтич ясно показва, че фокусирането на неопатристичния богосовски 
интерес към еклисиологията като алфа и омега на богосовското мисене е в същност-
та си оразвитие на мисъта на прот. Г. Форовски. Вж. Jевтић, Ат. Jеинство Цркве у 
Преању Цркве // Богословље, Београ, 2001, 121 и с. 

59 Вж. особено екисиоогичните стуии на митр. Йоан Зизиуас в книгата му „Битието 
като общение” (Zizioulas, J. Being as Communion. New York, SVS Press, 1997). 
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о фрагментарното (макар и специаизирано) позоваване на патристич-
ни текстове, независимо от итургичния и повижническия опит, в който 
те са възникнаи, то есно може а се превърне в „програма” на някаква 
постмоерна богосовска нео-схоастика, къето светоотеческите иеи ще 
имат функцията еинствено на иеоогизирани аргументи ии на интерес-
ни фиософеми. Затова и прот. Г. Форовски постоянно настоява за подра-
жание и следване на светите отци, което означава приобиване на техния 
дух - и на Светия Дух, Който ги е вдъхновил60 - и живото участие в същия 
итургично-повижнически църковен опит, от който извира тяхното автен-
тично богомисие и богосовско свиетество. Призивът за връщането ии 
следването на отците не свежа богосовското творчество о повтарянето 
на октринарни формулировки и о форманото севане на образци (за-
имствани от светоотеческото насество), а е живо свидетелство за реа-
ния континуитет на живота и уха61; то е непрестанно усиие и въхновение 
за автентичното преживяване на истината на вярата, за екзистенцианото 
„обижаване” о начина на живот, мисене и богосовстване на отците. В 
тази перспектива богосовската мисъ сева инамично и творчески ума 
на отците и постоянно преоткрива вечно новото жизнено и екзистенциа-
но съържание в техния опит, живот и учение и може а го осмиси в ена 

„отворена” параигма на неопатристичния синтез, която препоага подвиг, 
свидетелство и творчество62. 

Връщането на съвременната богосовска мисъ към ума и етоса на отци-
те е събоносно и има ъбоко сотириологично значение, защото най-ъ-
бокото екзистенциално съържание на светоотеческото богосовие извира 
от опитно преживяната истина за новия начин на съществуване на Христос 
и е живо свиетество за опита от възкресеното общение и живот в богочо-
вешкото тяо на Църквата, като място и начин на постоянното обновяване 
на охристовения човек чрез Светия Дух. Екзистенциано-сотириоогични-
ят характер на светоотеческото богословско свидетелство е основен кри-
терий за неговата автентичност и жизненост63 и в тази сотириоогична 
перспектива неопатристичното богосовие настоява за екзистенциалното 
тъкувание на истините на вярата в контекста на опита от иаогично-ес-
хатоогичната среща и общение на Бога и човека в новия начин на същест-
вуване на Христос. Дококото обаче опита от тази среща и общение е par 
excellence евхаристийно събитие, автентичното богосовстване на отците 
е в същността си усиие за тъкувание и артикуиране на евхаристийния 

60 Вж. Florovsky, G. The Ethos of the Orthodox Church, 190-191.
61 „Това, което е наистина важно, - почертава Г. Форовски – е не токова тъжествеността 

на изговорените уми, кокото реания континуитет на живота и уха, и на въхнове-
нието”. – Форовски, Г., Патристика и савремена теоогиjа, 13.

62 Вж. Форовский, Г., Пути русского богосовия, 519-520.
63 Прот. Г. Форовски почертава „екзистенциания” характер на светоотеческото богосо-

вие. Вж. Форовски, Г. Свети Григорий Паама и светоотеческото богосовие // Фо-
ровски, Г. Бибия, Църква, Преание (Правосавно геище). С., 2003, 141 и с.
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възге за света и живота и именно този евхаристиен характер на бого-
совието открива най-ъбокото му екзистенциално съържание, което го 
прави винаги ново и обновяващо. Автентичното богосовстване на отците 
е свиетество за опита от участието в новия начин на съществуване и 
за приобиването на новия живот в Христос – новост, която се превкус-
ва още тук и сега в Евхаристията и която се преживява като по от обно-
вяващото ействие на Светия Дух, Който ава ара на богосовието като 
църковна харизма и служение. Дококото обаче всяка харизма препоага 
вярата и отговорността като начин за нейното „актуализиране”, то и бо-
госовското усиие и повиг за следване на отците е автентично, само 
когато е отговорно и творческо64 откриване на вечната новост на богосов-
ското свиетество65 в контекста на екзистенцианата ситуация на човека 
днес и сега. Затова и преставката „нео-“ в иеята на прот. Г. Форовски за 
неопатристичен синтез няма за це „обновяването” (т. е. модернизацията) 
на светоотеческото богосовие, а е призив за ново и актуално автентично 
свиетество за тази новост на богомисието на отците и еновременно с 
това за живия екзистенциаен прочит на отците, който може а преожи 
тази „новост” като уникаен отговор на екзистенцианите въпроси за света 
и човека на нашето време.

„Отворената” параигма на неопатристичния синтез се ръковои от прин-
ципа за следване на отците, който изисква тяхната вяра а стане наша 
ична и жива вяра, която се осъществява в непрестанното обновяване на 
човека в новия начин на съществуване на Христос в живия съборно-итур-
гичен опит на Неговото богочовешко евхаристийно тяо - Църквата. Тази 
вяра е събитие и опит от иаогичната есхатоогична среща на Бога и човека 
в този нов богочовешки начин на съществуване в Духа и проявява непрес-
танното обновяване на мисенето и живота на човека в Църквата споре 
огматоогичните критерии на църковния начин на съществуване, живот 
и мисене. „Новостта” на тази вяра извира от събитието и реаността на 
новия начин на съществуване и живот в Христос и като такава тя има веч-
но ново онтологично-екзистенциално съържание, което е уникаен от-
говор на всички „нови” жизнени въпроси, които се отнасят към смисъа на 
човешкото съществуване, към всяка нова екзистенциана ситуация, към 
всяка „нова” кутура. „Новостта” на тази вяра се открива в Христовото Еван-
геие и е пообна на мъростта на евангеския книжник (γραμμεύς – учен, 
грамотен човек, ученик, богосов, учите на Божието учение), на истински 

„научения” и посветен в тайните на Царството Небесно, който от своята 

64 В края на книгата си Пътища на руското богословие прот. Г. Форовски ясно свързва 
иеята за неопатристичен синтез с нужата от отговорност и творчество, който бого-
совският повиг за връщане към отците препоага. Вж. Форовский, Г., Пути русского 
богосовия, 519-520.

65 Споре св. Максим Изповеник истината на Евангеието се разкрива в перспективата 
на новото тайнство (= Тайната Христова) и затова евангеският ух винаги „обновява 
(νεάζει), оставайки (винаги) действен (ενεργούμενος)”. – Глави за богословието и домо-
строителството на Сина Божий в плът, І, 89 (PG 90, 1120С).
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съкровищница изнася новото и старото (καινὰ καἰ παλαιὰ) (Мат. 13:52) на 
тази мърост като автентично богосовско свиетество66, като квас на бо-
госовското творчество. В опита на църковните отци новостта на вярата и 
богосовието се открива в опита от непрестанното обновяване на живота в 
Христос чрез багоатта на Светия Дух и затова богосовието е винаги ек-
зистенциано усиие и багоатен повиг за запазването на тази новост в 
разичните екзистенциани ситуации и кутурни усовия на живота. По-
сената це на този багоатен повиг на вярата и богосовието е съ-живе-
енето с Христос (срв. Га. 2:20), Който чрез ичното Си присъствие (преи 
всичко евхаристийно) прави онтологичното съържание на тази новост 
екзистенциано съържание на нашето съществуване и затова автентич-
ното богосовстване винаги препоага екзистенцианото усиие на чове-
ка а запази ара на агапичното общение с Христос в Светия Дух и така а 
свиетества за тази онтоогично-екзистенциана (= уховна) новост. В 
тази връзка са забеежитени умите на св. Симеон Нови Богосов: „Ако 
ти, който искаш а богосовстваш, почиташ Христос и Го приемаш (засе-
иш Го) в себе си и му аеш място и спокойствие (ᾑσυχίαν) в себе си, тогава 
знай обре, че ще чуеш и ще познаеш тайните от съкровищницата на Све-
тия Дух и не само ще се обегнеш на гърите Госпони, както някога въз-
юбения ученик Христов Йоан, а ще носиш цеия Логос Божий в сърцето 
си, и тогава ще богословстваш новото и старото богословие (ϑεολογίας 
ϑεολογῄσεις καινὰς τε καί παλαιάς) и ще разбереш обре всичките вече написа-
ни богосовия и ще станеш багозвучен орган, който ще говори и звучи на 
всяка музика”67. Светоотеческият богосовски опит разкрива еин път на 
мистагогично въвежане на богосова в тайната на живото общение и при-
частност с Христос - преи всичко в тайнството на Евхаристията - и затова 
итургично-повижническият живот на Църквата става източник, заог и 
автентичен метод на правосавното богосовие, който го прави винаги ново 
и актуално, прави го винаги новост за живота на този свят. Дококото 
новостта на вярата и богосовието се открива в живия опит и Преание 
на Църквата, а светите отци винаги присъстват в нея като живи свиетеи 
и учитеи на богосовието68, то тяхното следване остава добрия залог (τὴν 
καλὴν παραϑήκην) (2 Тим. 1:14) постоянното преоткриване на новостта на 
живота в Христос, арувана в Църквата чрез Светия Дух. „Отворената” па-
раигма на неопатристичния синтез изисква непрестанната жертва и сви-
детелство за ненакърнената вяра на Църквата и затова прот. Г. Форовски 
почертава, че само така богосовите могат а отиат напред и а се изпра-
вят пре новите труности като севат царския път на съборното разби-
ране69. По такъв начин неопатристичното богосовие отваря хоризонта за 
автентично богосовско творчество в нешната екзистенциана ситуация 

66 Вж. Јевтић, Ат., Метооогиjа богосова, 24.
67 Св. Симеон Нови Богосов, Нравствено слово 9 (SCh 129, 348).
68 Вж. Јевтић, Ат., Метооогиjа богосова, 25.
69 Вж. Форовски, Г., Патристика и савремена теоогиjа, 13.
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и преоткрива новостта на светоотеческото богосовие като богосовски 
(и фиософски) корелатив на всички екзистенциани въпроси, които из-
мъчват съзнанието на съвременния човек.

От всичко това се вижа, че неопатристичното усиие за инамично и 
отговорно връщане към отците вкючва импицитно живия екзистенциа-
ен прочит на тяхното богосовско свиетество, което (о)става заог за 
правиното разбиране на иеята за неопатристичния синтез като отворе-
на перспектива на богосовско мисене и творчество в контекста на екзи-
стенцианата ситуация на съвременния човек и свят70. Поожитеният и 
творчески път на следване на отците превръща екзистенциалния прочит 
на техните съчинения в основна заача на богосовстването71, което, ако се 
ръковои от ума на отците, трябва винаги а бъе контекстуално72 и от-
говорно за конкретната кутурна ситуация, в която трябва а свиетества 
за вярата и истината на Църквата. В сучая „екзистенциален” прочит не 
означава „приспособяване” на светоотеческото богосовие към регресив-
ните фиософски препоставки (най-често иеоогически!) на постмоер-
ното мисене и кутура, а като творческо богосовско усиие за разкриване 
на онази уникана уховна (= онтоогично-екзистенциана) новост, която 
съържа отговора на въпроса за екзистенцианата истина за човека и не-
говия начин на съществуване във всяка епоха и във всяка кутура. Живото 
съзнание за неизменната новост и актуалност на светоотеческото богос-
овие превръща екзистенциалния прочит на отците в своеобразен „им-
ператив” пре богосовското творчество73 а тъкува в екзистенциални 
категории огматоогичните истини за Бога, човека и света, защото само по 
този начин то може а покаже експицитно тяхното жизнено сотириологич-
но значение днес и сега. Неопатристичното богосовие просто сева приме-
ра на отците, които са съзаи ена нова философия74 и затова настояването 

70 Прот. Г. Форовски ясно свързва екзистенциалното съдържание на светоотеческото 
богосовие с насочеността му към съвременния свят. Вж. Форовски, Г. Свети Григорий 
Паама и светоотеческото богосовие, 145 и с. 

71 Така например еп. Каистос Уеър настоява за екзистенциалния прочит на Лествицата – 
принцип, който очевино важи и за цяото му отношение към светоотеческо богосовско 
насество. Вж. Ware, K. Introduction to the English translation John Climacus. The Ladder 
of Divine Ascent, Classics of Western Spirituality. New York, 1982, р. 10.

72 Тук „контекстуаноста” на богосовието не трябва а се разбира в смисъ на релати-
визация на истината и континуитета на Преанието, а като богосовско съзнание и па-
стирска отговорност за конкретната екзистенциана ситуация и кутурни усовия на 
живота.

73 Сам прот. Г. Форовски нарича призива за връщането към отците и за неопатристичен 
синтез творчески постулат. Вж. Форовский, Г., Пути русского богосовия, 520.

74 Споре прот. Г. Форовски светите отци са съзаи нова философия (твъре разична от 
еинските фиософски учения) и споре него „това прави смешен всеки опит за реинтер-
претация на траиционното учение с термините и категориите на моерната фиософия, 
която и а био… Тук еинствено трябва а се почертае: нито ена опрееена фиосо-
фия никога не е биа канонизирана в каквито и а био октринарни ии огматически 
изрази”. - Форовски, Г., Патристика и савремена теоогиjа, 14.
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за жив екзистенциален прочит на тяхното богосовско свиетество и опит 
трябва а се разбира като възможност на съвременната богосовска мисъ 
а се изправи пре преизвикатествата на моерната фиософия (и ори а 
везе в творчески иаог с нея) и а им отговори по наистина светоотечески 
начин – чрез ена нова философия75. Отговорният и творчески иаог на 
правосавното богосовие със съвременната фиософия е възможен и не-
обхоим, но само ако богосовският ум е премина през нова духовна ели-
низация и има за свой кореатив огматоогичните критерии на съборния 
църковен опит ии, както настоява прот. Г. Форовски, само ако бъе преот-
крит еин „по-обър уховен обик, който би ни направи по-способни а 
разпознаем съборния опит, както нашите уховни отци”, защото „само това 
повторно откриване на светоотеческия обик би би еинствената реана 
крачка напред”76. В перспективата на този сме богосовски призив живи-
ят екзистенциаен прочит на отците се превръща в същностен еемент на 
неопатристичния синтез и става творчески и актуаен израз на духовната 
елинизация на богосовието, за която настоява прот. Г. Форовски. Споре 
него творческият постуат на тази нова духовна елинизация на богосовие-
то трябва а бъе: да бъдем повече елини, за да бъдем истински католич-
ни, за да бъдем истински православни77. Този призив остава своеобразна 
„програма” на неопатристичното богосовие в призванието му а осмиси 
винаги „новите” екзистенциани истини на съборния църковен опит и а ги 
претворява в ръзновено богосовско свиетество в съвременния свят и в 
живота на съвременния човек. Светоотеческото богосовско преание има 
обновяваща сиа и затова прот. Г. Форовски вижа в него оня depositum 
juvenescens (обновяващ резерв), от който съвременната правосавна богос-
овска мисъ може и трябва а черпи въхновение и сиа, за а превее 
съвременния човек през екзистенциания „абиринт” на раматичното му 
съществуване и а го овее о новостта, която Христос му е откри и а-
рува в Църквата.

* * *

Неопатристичният синтез на прот. Г. Форовски е обърнат към съвре-
менния човек, към неговата конкретна екзистенциална ситуация и на-
чин на съществуване, а това означава, че преставката „нео-” се отнася към 
отговорността на съвременното правосавно богосовие а свиетества 
по автентичен начин за вечната „новост” и актуалност на светоотече-
ското богосовие, за багоатния повиг на богосовското творчество, 
към който всеки съвременен богосов е призван в следването на отците. 

75 Когато обяснява иеята на прот. Г. Форовски за неопатристичен синтез, прот. Й. 
Майенорф пише: „Творенията на отците са за нас източник на творческо въхновение, 
пример за християнско мъжество и мърост… (по пътя) към новия християнски синтез, 
който съвременната епоха очаква и изисква”. - Мейенорф, Й., Преисовие, VІІ.

76 Форовски, Г., Патристика и савремена теоогиjа, 14.
77 Пак там.
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Най-ъбокият смисъ на неопатристичния синтез е в автентичното бо-
госовско свиетество пре мисещия човек от днешната епоха и затова 
този синтез препоага екзистенцианото богосовско усиие за „реактуа-
изацията” на християнския еинизъм днес и сега като противоотрова сре-
щу всяка форма на постмоерно схоастизиране ии фиософизиране на 
правосавната богосовска мисъ в нашето съвремие. В тази перспектива 
неопатристичният синтез на прот. Г. Форовски трябва а се разбира като 
посеоватеен (макар и незавършен) опит за осмисяне на патристичния 
възге за света, който остава отворен параигматичен хоризонт за ина-
мично и творческо осмисяне на светоотеческото богосовско преание, 
за живия екзистенциаен прочит на светоотеческото насество във всяка 
настояща и севаща жизнена ситуация. В този смисъ прот. Г. Форовски 
по-скоро призовава а вървим напред - но като следваме отците - и негови-
те посеоватеи в траицията на правосавното богосовие през ХХ век 
потвържават тази инамична и отворена „иния” на неопатристично бо-
госовско творчество, която той маркира. Посените есетиетия показаха, 
че евхаристийното богословие – което остава най-жизненото и поотвор-
но свиетество за неопатристично богосовско творчество – наистина (о)
стана „отворена” параигма на богосовско мисене, способна а реинте-
грира и осмиси все нови и нови аспекти на човешкото съществуване в пер-
спективата на евхаристийния възге за света и живота и а вии техния 
екзистенциано-сотириоогичен смисъ. По такъв начин евхаристийното 
богословие не се превърна в затворена система на постмоерната богосов-
ска схоастика, а интегрира по наистина неопатристичен и творчески на-
чин всички кючови теми на богосовското познание и успя а превърне в 
приоритет антропологията и богословието на личността, които вече са 
в епицентъра на богосовския интерес78. Нещо повече, съвременното право-
савно богосовие има ясното съзнание за някои постмоерни богосовски 
„апории”79, които са резутат от титаничните усиия на покоения богосови 
в опита им а изпънят „завета” на прот. Г. Форовски за есхоастизация 
и еинтеектуаизация на попанаата в запаен вавионски пен право-
савна богосовска мисъ и а се върнат инамично, отговорно и творче-
ски към светоотеческото богосовско преание. Така нес могат а се вият 
сериозни и заъбочени опити за преоткриване на органичния синтез на 
христоогията и пневматоогията, на екисиоогията и антропоогията, на 
евхаристийния и повижническия етос, на историческото и есхатоогично-
то, на институционаното и харизматичното измерение в църковния жи-
вот като заог за автентичното севане на холистичния похо на отците 
към вярата и опита, към истината и живота на Църквата80. Тази зрялост в 
78 Преи някоко гоини еп. Каистос Уеър беше категоричен, че ако през ХХ век основна-

та тема на правосавното богосовие е биа еклисиологията, то богосовската тема на 
ХХІ век ще бъе антропологията. Вж. Вер, К. Правосавна теоогија у ваесет и првом 
веку // Логос, Београ, 2005, 154 и с. 

79 Вж. Λουδοβίκος, Νικ. πρωτ. ΘΕΟΠΟЇΑ (Ἡ μετανεωτερικὴ ϑεολογικὴ ἀπορία). Ἀϑήνα, 2007.
80 Примери в това отношение е богосовското творчество на съвременни автори като митр. 
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неопатристичното богосовско творчество съзава и ясната рамка и кон-
текст за творчески иаог със съвременна фиософия - особено по жизне-
новажните теми за личността, другия, другостта, общението и т. н.81 – в 
който богосовската мисъ може а везе и а участва по светоотечески 
и по еленски, т. е. воена от ума и духа на отците. Затова и всяко усиие за 
проъжаването на еото на прот. Г. Форовски за богосовско творчество 
с ума на отците трябва а сева начертаната от него посока: „Правосавието 
не е само предание, но и задача - не, не търсено, а аено, но венага и за-
дадено, жив квас, израстващо семе, наш ъг и призвание… Защото на нас 
ни е оставена свобоата и вастта за уховно ействие, за свиетество и 
баговестие. Затова и се наага повигът а се свиетества, а се твори и а 
се съзава… Автентичният исторически синтез е не токова в тълкуването 
на миналото, кокото в творческото изпълнение на бъдещето”82. Този „за-
вет” на о. Георги Форовски трябва а се претвори в „логос” на правосав-
ното богосовие и през ХХІ век, за а може то а съзае „нови” отворени 
интерактивни моеи на неопатристичен синтез, които а бъат автентично 
богосовско свиетество в екзистенциалната ситуация на съвременния 
човек, на нашия свят, на нашето общество, на нашата кутура.

Йоан Зизиуас, еп. Атанасий Йевтич, о. Никоаос Луовикос, Ставрос Ягазогу и р.
81 Вж. напр. Zizioulas, J. Communion and Otherness (Further Studies in Personhood and the 

Church). New York, 2006.
82 Форовский, Г., Пути русского богосовия, 520.
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О иеjе о неопатристичкој синтези 
ка „егзистенцијаном“ читању отаца

Премет истраживања jе иеjа Форовског о неопатристичке синте-
зе као херменеутички хоризонт, коjи свеоухватну рецепцију светоо-

тачке миси у контексту савремене правосавне теоогије чини посреном. 
Његов призив за враћање ка оцима и „програм“ о неопатристичкој синтези 
јесте по цеокупног ствараачког напора о десхоластизацији правосав-
не теоогије, која је иа по западним вавилонском ропством, и а се она 
поново врати ка светоотачком теоошком преању. Иеја оца Форовског 
о неопатристичкој синтези сеи принцип о инамичком, оговорном 
и свеоухватном враћању животу и мишењу јелинских отаца Цркве — 
враћању чији је ци импицитни преоражај теоошке миси у скау са 
догматолошким критеријумима и саорном свешћу Цркве. 

„Програм“ Форовског о неопатристичкој синтези захтева инамич-
но и оговорно враћање ии следовање оцима као животном и свеоух-
ватном принципу теоошке методологије и истовремено — као корелатив 
искушења о схоастизације теоошке миси и као залог за усвајање светоо-
тачке критериоогије о аутентичном огосовствовању. По њему, теоошка 
мисао мора сеити на јеан инамички и ствараачки начин ум отаца и ста-
но изнова откривати онај вечно нови, животни и егзистенцијани саржај у 
њиховом искуству, животу и учењу. Ово је пут осмишења егзистенцијаних 
теоошких истина у контексту јене „отворене“ параигме неопатристичкој 
синтези, која захтева подвиг, сведочанство и стваралаштво. Свеоухватно 
проучавање отаца открива савременој теоогији аутентични евхаристијски 
хоризонт мишења о човеку и свету и управо оваква евхаристијска пер-
спектива теоогије открива њен уински егзистенцијални саржај, који 
ову теоогију чини увек новом и онављајућом. Неопатристичка теоогија 
отвара јеан хоризонт аутентичног теоошког ствараашства у данашњој 
егзистенцианој ситуацији и поново открива новину светоотачкој теоогији 
као теоошки (и фиозофски) корелатив свих егзистенцијаних питања која 
муче свест савременог човека.

Key words: неопатристичка синтеза, повратак и сеовање оцима, огос-
овска метооогија, огосовско стварааштво.
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