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Дионисий живее около 500 година и е автор на гръкоезичните съчинения - "За 

божествените имена" , "За небесната йерархия" , "За църковната йерархия" , 

"Мистическото богословие" и на десет писма.  Липсва Автентична информация 

за него.  Името му е псевдоним, а опитите да се отъждестви с различни 

личности или да му се припишат други съчинения са неубедителни (например 

с Север от Антиохия, Петър Ивер, Петър Фулон). Той представя неоплатонизъм 

(личи си влиянието на Прокъл) в християнски вариант и един нов мистически 

поглед. Дионисий е един от най-коментираните автори през средновековието 

(Тома от Аквино го цитира над 1700пъти).  

1. Текстът, който аз ще разгледам е „За мистическото богословие”, той се 

състой от 5 глави. В първата глава Дионосий призовава към отказ от 

всякакви усещания и умозрения. В незнанието е пътя към  „оня, който е 

над всяка същност и знание”.  Текстът е изпълнен с оксиморони пр: 

„свръхсъщностния блясък на божествената тъма”- това е с цел да се 

покаже, че рамките в които ни поставя нашето битие са тесни и не е 

възможно с знанията, които имаме да се единим с това което 

„съществува свръхсъщностно над битието”. Крайните определения са 

далеч от ”върховната всеобща причина”  – всички утвърдителни и 

отрицателни не могат да й противоречат, защото тя е над и преди всички 

такива. За това парадоксалните на пръв поглед твърдения се отнасят към 

онова, което стой над всяко твърдение, отвъд всичко. Пътят, който Мойсей 

изминава е образац на пътя към знанието за, онова дето е над ума. 

Мойсей се очиства от всичко нечисто и дори тогава не среща Бога, а 

мястото където, той стой. Това е така, защото най-висшите от мислимете 

същности лежат само в основата на оня, що превъзхожда всичко.  

Необходимо е да се окъснеш от всичко зримо и рационално за да 

попаднеш в мрака на незнанието и за да узнаеш „онова, дето е над 

ума”.  

2.  Апофатично и катафатично богословие – Защо в текста срещаме 

подобни изказвания: „свръхсъщностна”, ”свръх блага”, 

„свръхбожествена” ? – Ако говорим за Бога чрез Катафатичното 

богословие, примерно „Бог е благ”, то следва, че „Бог не е неблаг”, но 

поради неговата всеобхватност, това не е вярно и за това са 

апофатичните казвания, за да може максимално да се обхване неговата 

същност (пр. „Бог не е благ”). Но и тези твърдения са подчинени сетивното 

и умопостигаемото. За това е необходимо говоренето в Свръх-форма, 

за да се покаже , че Бог е трансцедентен, независим от творението. 



3. За да възпяваме свръхсъщностното трябва отнемем от него всичко 

познато и всичко съществуващо. В трета глава, Дионисий прави кратък 

преглед на предишните си съчинения. С цел да ни покаже, че колкото по 

на високо е ума, толкова по кратко е словото и колкото по-близко е до 

крайното, толкова по-многословни сме. А когато достигнем целта си ще 

останем безмълвни и ще се единем с неизречемия мрак.  

4. В четвъртата глава става ясно, че причината на всичко, няма нито едно 

сетивно определение. А в последната глава се поставя още по-силна 

теза- Причината на умозримото е над всяко умопостигаемо. Тя не може 

да бъде позната от съществуващото, такава каквато е. „Нито слово има 

за нея, нито име, нито познание”. Не може да и преписваме нито 

утвърждаващи, нито отричащи твърдения, защото тя е над тях, тя е отвъд 

световното цяло. 

На въпроса дали възможно знание за Бога, Дионисий, отговаря, че не е. Бог е 

непознаваем и непостижим за човешкия ум. Вечно съществуващото е причина 

за всички неща, за това то не може да подлежи на определения от тях. Знанието 

за Бога е по-скоро незнание. Пътят е в мистическото единение, а то е в 

тишината, тъмнината и незнанието, в откъсването от всичко земно. 

  

 

 


