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През настоящата година се изпълват 200 години от рождението на един от най-великите творци, живели някога в света - на Ф.
М. Достоевски.
Още от началото на тази година в сайта „Добротолюбие“ могат да бъдат открити няколко публикации, които засегнаха живота и
дейността на големия творец. В наближаващия край на 2021 г. посвещаваме основната тема в ноемврийския брой на списание „Светодавец“ отново на Достоевски.
Величината на този писател е толкова голяма, че каквото и да
е казано и ще се каже за него е малко. Той успява да промени светогледа на цели поколения, да допринесе за промяна в световната литература и да придвижи човешкия род в стъпка напред към неговото
духовно усъвършенстване. „Ако искаш да победиш целия свят, победи самия себе си“, казва Достоевски в една от своите творби. Верен именно на принципа, оставен от св. Серафим Саровски, а именно - „Придобий мирен дух и хиляди около теб ще се спасят“. Само
вътрешната промяна е тази, която би могла да промени и външния,
променящ се постоянно свят.
Достоевски е от личностите, които ще останат вечно живи,
чрез своите творения и творби. За това и ние отново и отново обръщаме поглед към великия писател, за да можем да почерпим поне
частица от неговия духовен плам, да разпалим в себе си искрицата
на културата и вярата, и да успеем поне малко да се надградим.
Приятно четене!
                                                                                Ангел Карадаков
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Св. Отци

Делото на
св. Климент Охридски
Академик Иван Снегаров
Ето ни в града на славното българско минало. Ето ни в свещения град, за който всяко българско сърце силно тупти. Ето ни в
чертозите на вековния народен
блян. Преди три месеци недостъпен беше българският Йерусалим. Топяха се нашите сърца да
го видим и му се поклоним. Тиранинът бе поставил сатанински
препятствия, за да го откъсне от
всякакво общение с българското
царство. Но неочаквано изгря
свободата и над тоя вълшебен и
свещен български кът. Днес ние
сме честити да стоим на българския Сион, гдето лъчезарното
небе най-нежно целува българската земя.

то време, е сияел с особен ореол.
Под неговите дрипи се крие духовно величие. От неговия образ
се излъчва древна слава като животворен ефир.

Кой друг български град може
да му съперничи по трайна историческа слава? Първата ли
българска столица Плиска? Този
някогашен първенец между градовете на българското царство
отдавна е изчезнал от лицето на
земята. Втората ли прекрасна,
златоцветна българска столица
Преслав? Обаче и тя също отдавна, още в 972 г., престана да бъде
двигател на българския културен
живот. Може би другата гиздава българска столица Търново,
Виждате, драги гости: град Ох- която близо половина век била
рид е твърде скромен, с много повелител на по-голямата част
порутени къщи. Тежкото турско от Балканския полуостров и два
и още по-несносното сръбско века е всявала страх във визанробство са ударили своя печат тийската империя. Но и тоя горд
върху него. Той изглежда твърде български град е изтръпнал под
отслабнал и посърнал от терза- кървавите ужаси, що го връхления и тъга за свободата. При все тели на 17 юлий 1393 г. и после,
това той винаги, и в най-мрачно- и престанал вече за дълги векове
7
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да бъде ръководител не само на
българския народ. Не само турският ятаган, но и фанариотски
хомот го е смирил до неузнаваемост.

Св. Отци

всичко в духовната основа на
неговото битие. Той е станал
амвон на новия апостол Павел св. Климент Охридски, за новите коринтяни, сиреч българите,
както го възпява един охридски
архиепископ-песнотворец. Охрид е бил свещникът, откъдето е
светело живодатното светило св.
Климент Охридски над цялата
българска земя. Охрид ревностно е пазел неоценимото съкровище, което го правело да бъде всебългарска светиня - честния гроб
на св. Климента и вечносвежи
спомени за тоя велик български
светител. Със своя свят живот и
благодатна дейност св. Климент
е удостоил и своето земно жилище Охрид да сподели неговата сияйна слава. Чрез Климента
Охрид е богоозарен български
град. Тук Христос освети и оживотвори българския народ. В Охрид са поставени апостолските
основи на Българската православна църква. От Охрид извира
Божие благословение за цялата
българска земя.

Само Охрид, столицата на вихрено юначния цар Самуил, е
преминал и изтърпял народните
бедствия през средните векове,
без да изгуби своята ръководна
мощ. Охридската архиепископия, наричана в турско време
патриаршия, е преодоляла византийското и сръбското (средновековно) владичество и е действувала още близо 400 години под
турско робство. В нейно лице
Западна България или Македония, както в ново време взеха да
я наричат, почти осем века е имала напълно обособен вътрешен
живот. Ако и подчинена на чужда държава, Македония, възглавявана от Охрид, била духовно
суверенна величина, която официално била наричана България
(на гръцки ) не само от своите
свещеноначалници - охридските
патриарси, но и от цариградските и други патриарси.
Съдбоносни сътресения са отслабили историческата памет
Къде се крие, прочее, първопри- на българския народ. Забравен
чината на тая многовековна ог- е бил в старопланинска Бълганеупорност на тоя чуден и толко- рия златозарният образ на св.
ва мил за българина град? Преди Климента Охридски. Дори и
8
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Българската църква не чествува
навсякъде тържествено, както
подобава, свещената памет на
чутовния охридски йерарх, без
когото тя не би съществувала.
От 1916 г. Климентови почитатели се мъчат да съберат средства,
за да му издигнат в София достоен паметник, който да освещава
столицата на Третото българско
царство и да напомня на всеки
българин за извора на неговата
духовна мощ. Обаче и до днес
още не е осъществена тази благородна идея - плод на дълбока
почит към оня, който, както ще
видим, е родил духовно българския народ - св. Климента Охридски.
Ето защо историческа е заслугата на българския храм на науката, Софийския университет,
че гордо издигна името на св.
Климента Охридски като вечно знаме на българския напредък. Това свято име краси на
най-лично място стените на
Софийския университет, който
с това сочи на целия български
народ, че той е получил своята
светлина, своето духовно зрение от древното всебългарско
светило св. Климент Охридски,
че този светител е несъкрушима
основа на неговото историческо
9
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битие. Хиляди-хиляди студенти възприемат в своите млади
души светлозарния образ на св.
Климента Охридски и огряват с
неговите целебни зари народната душа. Българският храм на
науката е и олтар, гдето се слави
името на св. Климента. Това дивно име не е прост символ, а жива
сила, която действува в Софийския университет и го прави да
бъде най-ревностен бранител на
българската народност. Когато
много обществени сили в България се уклониха в чужди релси
и се възпяваше идеалът на цялостна (интегрална) Югославия,
само Софийският университет
“Св. Климент Охридски” остана
твърдо на своята основа - духа
на своя небесен покровител. Софийският университет никога не
забрави многострадалната свещена земя на св. Климента. И
студенти, и професори си даваха
клетва: “Йерусалиме, Йерусалиме! Ако те забравя, езикът ми
да онемее!”

Драги мои съграждани!
Днес вече виждате с очите си
явно свидетелство на дълбоката любов, която чувствува Со-
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фийският университет към св.
Климентовия град. Целият Академически съвет, върховното
управително тяло на Софийския
университет, е тук при вас. Тук
са майстори и първомайстори
на българската наука, български
учени с европейска, дори световна известност. Те са дошли да ви
сърадват заради изгрялата свобода и да почувствуват със своите просветени души, че жив е св.
Климент, както от векове вярват
охридчани. Радост озарява техните мъдри лица, загдето са честити да стъпят по същите места,
които са осветени от апостолските нозе на българския първоучител св. Климент Охридски.
За пръв път е удостоен Охрид с
такава висока чест, в която искам
да видя залог, че нашият сега
изнемощял град отново ще разцъфне и ще възстанови своето
древно достойнство - да стане
пак средище на българската наука, както е бил във времето на св.
Климента. Посещението, което прави Академическият съвет
на Софийския университет “Св.
Климент Охридски”, е бележито
събитие с общобългарско значение. То още повече ще свърже
духовно новата българска Атина
с древната, София с Охрид, Третото българско царство със Са10
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муиловото. Това светло събитие
винаги ще сочи на българската
академическа младеж, че трябва
да пие и да се освещава от първоизвора на българската наука
- мъдростта на св. Климента Охридски.
Родени под благославящата десница на св. Климента, откърмени и израснали под чудодейния
чар на разкази за тайнствени
явявания и действия на великия
български светец, охридчани със
своите чисти сърца вярват в небесната мощ на св. Климента и
със страхопочитание произнасят
неговото име. Обаче може би някои от вас, мои съграждани, се
запитвате и сте в недоумение:
защо и Софийският университет
- тая лаборатория на чистата наука - толкова много почита нашия
светец, дори е станал негов доблестен знаменосец?
Много пъти е говорено и писано от наши и чужди учени за св.
Климента. В самия град Охрид,
ако и да е бил задушаван от тъмнината на робството, винаги е
имало ученолюбиви мъже, които
разпространявали между народа знания за ангела-пазителя на
Охрид и цяла България, черпени грижливо из стари жития и
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служби. При все това личността
на св. Климента е толкова възвишена, неговата дейност е толкова обширна и плодотворна, че
все пак остава нещо недоуяснено
и недоизказано. И небето виждаме пред нас. Струва ни се, че го
познаваме добре, но колко тайни
крие то в себе си? На българското небе повече от хиляда години
свети звезда с необикновена яркост и величина: сияе пътеводна
звезда, от която са се излъчили
множество други звезди. Такова
велико светило винаги ще буди
удивление и любознателност
със своята лъчезарна тайнственост. Независимо от това, не е
излишно понякога да се припомнят дори многоизвестни исторически истини, за да бъдат втълпени в нашите души и да станат
нравствени принципи на нашата
обществена дейност.
Науката до днес разполага с
твърде малко сведения за живота
и дейността на св. Климента. В
Охрид се носят различни предания за него и неговия другар св.
Наум. В тези народни предания
са отразени: 1) голямото обаяние, което са имали двамата охридски светители между народа, и 2) непоклатимата вяра на
охридското население в тяхната
11
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светост и чудодейна закрила.
По-достоверни сведения ни дават житията на св. Климента и св.
Наума, написани от техни ученици и от охридски архиепископи.
Също черпим сведения и от св.
Климентовите съчинения. Откъде точно бил родом българският
праотец св. Климент, не е известно, но той бил несъмнено славянин и в науката преобладава
мнението, че той бил българин.
За св. Климента България, както
казва неговият житиеписец Теофилакт Охридски (поч. към 1108
г.), била многолюбима, въжделена земя. Същият житиеписец го
нарича пръв епископ, който служел и проповядвал на български
език (). Друг житиеписец, охридският архиепископ Димитър Хоматиан (1216—към 1234 г.), явно
го нарича българин.
Св. Климент ще да се е родил
някъде близу до родния град на
св. Кирила и Методия, Солун.
Това се допуска по следните съображения: той от млада и нежна възраст е придружавал св.
Методия и видял всичките негови дела. Климент е владеел в
съвършенство Кирило-Методиевия език, сир. солунското, или
южномакедонското старобългарско наречие. Не се знае къде се е
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учил Климент, но е известно, че
той бил високообразован мъж.
Теофилакт Охридски го нарича най-учен мъж (). Още когато
св. Солунски братя във Византия са започнали да превеждат
свещените книги, той ще да им
бил усърден помощник. Поради
това те са го взели със себе си,
когато в 863 г. заминали за Велико моравия (днешно Словашко),
за да насаждат славянска просвета. Там Климент е останал до
смъртта на своя учител св. Методий (поч. 6 април 885 г.), като
помагал в неговото апостолско
дело, сир. в неговата християнска просветна дейност (обучавал деца, проповядвал на народа
и превеждал църковни книги).
Във Великоморавия Климент
изпъкнал със своите големи дарби. Той и Горазд били водачи на
Кирило-Методиевите ученици и
първи борци срещу латинското
духовенство, което се стремяло
да унищожи славянската образованост. Изтърпели тежки окови
в моравски затвори за вяра и род
и изгонени из Великоморавия,
Климент и другарите му Наум и
Ангеларий се отправили за България, за която силно копнеели.
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работа. Княз Борис ги приел с
отворени обятия, като изпратени от Провидението спасители
на България. Борис отдавна е
копнеел за такива просветители.
Със съдействието на близките
си съветници, болярите Ехач и
Чеслав, Борис изработил план
за всенародна просвета. Българският владетел скоро, още през
866 г., изпратил Климента за
учител-проповедник в далечната обширна западно-българска
област, наричана Кутмичевица,
която обхващала днешна Южна
Албания и Западна Македония. Средища на Климентовата
християнскопросветна дейност
са били градовете Главеница
(днес не съществува, близу до
гр. Авлона), Девол (също не съществува днес, близу до гр. Корча) и нашият град - Охрид. В
Кутмичевица е действувал седем
години от 886 г. до 893 г., когато,
по заповед на новия български
господар Симеон, той бил поставен за епископ на Дебричко Величката епархия, която според
по-нови изследвания е обхващала днешно Кичевско (долината
на р. Велика), и съседната охридска покрайнина Дебърца, а може
би и Дебър. Изобщо КлименВ България те намерили богата товата епархия не се намирала
почва за самостойна творческа много далече от Охрид, понеже,
12
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след като станал епископ, той
често е посещавал своя манастир
,,Св. Пантелеймон” в Охрид, тук
починал и бил погребан. Поради това по-късно св. Климент
станал известен повече като охридски “архиепископ” и изобщо
като охридски светия. Наместо
Климента в 893 г. княз Симеон
изпратил в Кутмичевица неговия
сподвижник пресвитера Наума,
който също така е работил седем
години, до деветстотната (900)
година, и след като си построил манастир на лазурния южен
бряг на Охридското езеро със
средства на Бориса и Симеона,
се отдалечил там за постническо
подвижничество.

Св. Отци

чените факти трябва да се вземат във връзка с предишни и
послешни събития, за да се разбере тяхното значение, именно
че те са основни линии в историческото развитие на българския
народ от времето на княз Бориса
до днес, сир. за повече от хиляда
години време.

Денят на св. Кирила и Методия
с право е всенароден празник.
Още през време на църковната
борба този ден, 11 май, е станал
празник на българската просвета и култура, създадена от двамата славянски апостоли. Пита
се обаче: какво щяло да стане
с великото просветно дело на
св. Солунски братя, ако техният
Изнемощял от дълголетен те- най-даровит ученик Климент не
жък труд и от старост и предчув- се явил в България, гдето рабоствувайки края на своя живот, тил неуморно и с примерно саКлимент усилено молил княз моотречение до последното си
Симеона да го освободи от епис- издихание цели тридесет (30)
копството, за да се предаде на години? Без друго то щяло да
молитвено уединение в своя лю- се разстрои и изчезне, не би се
бим манастир в Охрид, но мол- осъществил идеалът на св. Брабата му не била удовлетворена и тя - славянска писменост и кулКлимент е останал на архиерей- тура, след като през 885 г. то е
ската си катедра до смъртта си претърпяло съдбоносен удар
на 27 юлий 916 година.
във Великоморавия. България е
станала християнска още преди
В такава животописна скица се двадесет години (865 г.), а от 870
очертава личността и делото на г. е съществувала и полунезависв. Климента Охридски. Посо- сима Българска църква начело
13
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с архиепископ, но при все това
тя се намирала тогава в такова
тежко положение, в каквото е
била в турско време под властта
на фанариотите. Духовенството
било гръцко, в храмовете се служело на гръцки език, а народът,
току-що приобщен с Христа, е
жадувал да чуе словото Божие
на разбран език. Поставена на
такъв безизходен път, България
била твърде много застрашена от
влиянието на Византия. Не затова ли през 865—866 г. са въстанали петдесет и двама български боляри против Бориса скоро
след като приел християнството? Борис жестоко потушил това
въстание с надежда, че неговата
велика реформа - похристиянчването на държавата, ще даде
добри плодове.

Св. Отци

довело Климента в България.
Ето защо неочакваната поява на
Климента и другарите му в българската държава било за княз
Бориса като изгрев-слънце след
дълга мрачна нощ. И Климент
скоро създал в българската земя
многобройни бистри ручеи на
животворна вода. Той напоил коравата българска почва, посадил
нежни фиданки от дървото на
живота, посадено във Великоморавия от неговите боговдъхновени учители, но после отсечено,
Климентовите клончета пуснали
дълбоки корени, цъфнали и вързали живоносни плодове. Лъчите на св. Климента озарили цяла
България. Чрез неговото светлоносно слово България е станала
вековен разсадник на славянската писменост, огнище на славянската култура, чрез която тя се
Той виждал в славянската писме- издигнала да бъде през средните
ност най силно оръжие против векове пътеводен светилник на
опасното византийско влияние, православните славянски сърби
разпространявано от гръцкото и руси, а също и на ромъните.
духовенство; най-годно средство, за да направи християн- Всеизвестно е, че училището е
ството действително животвор- зеница на всеки народ. Напълно
на сила за своя народ, двигателка основателно ние се гордеем с гона неговото самобитно развитие. лемия умствен напредък на бълОчевидно той търсел славянски гарския народ, с неговото добре
учители. Страшната духовна развито учебно дело. Не трябва
жажда щяла да разслаби бъл- обаче да се забравя, че здрава
гарите, ако Провидението не е сграда може да се издигне само
14
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върху яка основа. Настоящето е
неизбежна сетнина от миналото. През време на българското
възраждане народните дейци
имали един девиз: “Все повече
и повече училища!” Всъщност
те повтаряли свещения завет
на св. Климента Охридски. Той
бил първият български учител
и първият строител на българското учебно дело. Учредил е
образцово училище, сигурно по
византийски образец; учел деца
и юноши миряни и свещеници:
едни на старобългарско четмо
и писмо, други (напреднали в
учението) на тогавашните науки
(богословие, риторика, музика
и др.). Той въвел в своето училище и методически упражнения: по-способните си ученици
подбуждал към по-дейно участие в своята учебна работа и от
тях избирал помощници-учители Освен това, в зависимост
от местните условия, Климент
освежавал византийската образованост, която преподавал, със
земеделски познания. Изхождайки от идеята, че царството Божие е пълнота на всички блага,
Климент смятал за свой дълг да
подобри народния поминък, като
здрава основа за духовен подем.
Както ни уверява неговият житиеписец Теофилакт Охридски,
16
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той учел народа как да подигне стопанството си; особено се
грижел за развитието на овощарството. Кутмичевица - казва
неговият биограф - била пълна с
плодни дървета, но диви. Затова
той пренесъл от византийските
области различни видове овощни дръвчета и “чрез присаждане
облагородил дивите дървета”.
Климент подтиквал и развитието
на изкуството, виждайки в него
силно средство за облагородяване на душата. Грижел се да украси Кутмичевица с хубави църкви
и манастири. В своето любимо
място Охрид той построил две
красиви кръгли църкви и манастир на най-живописното място.
Изобщо дейността на св.
Климента е обхващала, може да.
се каже, всички ония стръкове на
тогавашното научно знание, които били необходими за духовното развитие на българския народ.
Той ще да е имал за по-горна
педагогическа цел да въведе отбраните ни ученици в universitas
rerum, както се казвало на латински, т.е. да ги запознае с вселената, да им предаде своя широк
поглед за нея. От това гледище
Климентовото училище може
да не е достигнало висотата на
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Магнаурската висша школа в
Цариград, но то е имало висш
курс и с това придобивало вид на
това, което по-късно се наричало
на латински университет. Като
учител Климент бил за България
това, което Фотий, после цариградски патриарх (поч. 886 г.),
бил за Византия. Затова Климентовото училище може да се смята за подобие на Магнаурската
школа, гдето преподавал Фотий,
или за първо българско горно,
или висше (за онова време) училище.
От тук става ясно, че Софийският университет е приел името на
св. Климента Охридски, защото
вижда в него първия български
учен преподавател или, на днешен език казано, професор, сир.
тачи го за родоначалник на българските служители на науката.
Както от Софийския университет всяка година излизат стотици
подготвени народни просветители, така и от Климентовото всеучилище излезли 3500 отбрани
ученици, които се пръснали из
просторната българска земя, покрили я с нови училища, и българският народ, който според
църковния пзснопжжл е лежал в
сянката на смъртта, те озарил от
спасителка светлина, прогледнал
17
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и се устремил към висините на
знанието.
Климент е просвещавал парола
като учител и духовен пастир
не само със словото си, а к с перото си. Със своите съчинения,
написани на хубав и разбран за
народа език, Климент е обработил старобългарския език до
степен да стане съвършено словесно оръдие, не по-малко годно
да изрази най-високи идеи и
най-дълбоки чувства, отколкото гръцкият и латинският език.
Все с цел да подтикне развоя на
старобългарската писменост и
да разшири народната просвета,
той се стремил да усъвършенствува изнамерената от св. Братя
азбука, т. нар. глаголица. Малко
Климентови произведения са запазени, но и те дават представа
за писателските му дарби. Неговите творения (поучения и похвални слова) са кратки, ясни и
достъпни за простия народ. Те
са бисери на българското слово.
Вдъхновено и поетично написани, те звучат като химни, които
въздигат дутата към небесния
свят със своето богато книжовно
творчество Климент е поставил
началото на златния век в старобългарската книжовнина. Той е
създал тъй наречената Охридска
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книжовна школа, която се допълва от другата просветна фаланга,
създадена пак по вдъхновение на
Климента и Наума - Преславската книжовна школа.
Който чете внимателно българската история, не може. да не се
учудва, че толкова, много бедствия и разгроми е претърпял
българският народ и при все това
той не само не е изчезнал, както много други народи (траки,
илирийци, скити, хуни, авари,
хазари), но се явява на световната сцена все подмладен, с нови
борчески сили. Где е тайната на
тази несъкрушима жизнеспособност ни българския народ?
Както дарбите на една личност
крият корените си в нейните родители, деди и прадеди, така и
главните качества на един народ
имат своята основа в неговото
минало, най-вече в основоположната епохи от неговия исторически живот. Св. Климент и
княз Борис със своята дейност
създали именно такава епоха в
българската история, нова ера
за българския народ. Княз Борис
е успял да събере в едно политическо цяло почти всички еднородни славянски племена на
Балканския полуостров, но той
стоял изправен пред твърде мъч18

ната държавна задача: да създаде от двата разнородни етнични
елемента в своята държава - туранобългари и славяни - един
цялостен народ. Нямало кой да
одухотвори тези две външно, механично съчетани държавотворни сили. Нямало духовна спойка - народна просвета. Климент
е запазил факела на българската
просвета. Ако ни бъде позволено да се изразим на библейски
език, Климент бил ангелът, който осенил девствена България
и я надарил с божествен плод.
Не би било преувеличение, ако
кажем, че Климент спасил България от разпадане поради етнически противоречия, от погибел
- от опасност да бъдела погълната от чужда стихия. Великоморавия изгонила Климента и
другарите му, но скоро след това
загинала. България пък ги приела драговолно и затова цъфнала
плодовито. Борис и Климент са
творците, родителите на славянобългарската народност. Първият е създал външните условия
за нейното образуване, вторият й вдъхнал душа. Климент е
одухотворитедят на българската народност. От времето на св.
Климента българският народ
почнал да добива определен духовен образ (физиономия) и да
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заема видно място в историята
на европейската цивилизация.
Климент е оставил тялото си, но
неговият дух не е престанал да
свети през вековете като светъл
стълб по българската земя, да
действува като основоположна
сила на българския напредък.
Климентовият дух е благодат
Божия, която се изляла из цялата
българска земя. Въплътил гения
на своя народ, св. Климент е ставал наистина крайъгълен камък
на неговата история. Творческото въздействие на св. Климента
било толкова мощно, че творческият дух; който българският народ проявява от Х в. до днес е отражение на св. Климентовия дух.
Цялата история на българската
култура е всъщност развитие на
посетите от Климента живоносни семена. Копнежът за светлина
и свобода, който вълнува старите
и новите български поколения, е
вдъхнат народу най-напред от
неговия праотец св. Климент.

каш чудо.  Не можем да удържим
своите сълзи от радост. Где е черпило сили това многострадално
население, понякога пренебрегвано от свои сънародници в българското царство, да води упорита борба срещу буйните вълни
на инородните стихии - гърци,
турци и сърби, и да се запази до
днешен ден с високо, с кристално народностно съзнание, с безгранична любов към своя род и
име, за светостта на което е дало
безброй, жертви? На тоя въпрос
българската история дава ясен
отговор: в безсмъртния лъчезарен дух на своя първопросветител. Повече от хиляда години са
се изминали от блажената смърт
на св. Климента, но величавият
му земен подвиг е оставил дълбоки следи в неговото паство,
потомците на което и днес го
чувствуват. Неговият ангелски
дух не е преставал да витае над
тази прекрасна земя, която три
десетилетия одухотворявал и
направил света българска земя
Мнозина в свободна България със своите апостолски стъпки.
мислеха, че българското насе- Княз Борис решил да изпрати
ление в Македония едва ли ще най-даровития Кирило-Методиудържи сръбския й гръцкия ев ученик за просветител в Магнет. Те твърдяха, че то ще из- кедония, защото се опасявал, че
губи, дори изгубило вече своето нейното население, изложено на
народностно съзнание. Но ето, силно гръцко влияние от Солун
пред нашите очи се извърти ся- и Драч, можело да се поддаде на
19
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погърчване. Климент бил творческа сила, която създала твърда
като гранитна скала българщина;
духовна сила, която преобразила
тази антична земя до толкова, че
е станала неугасимо огнище на
българско съзнание и люлка на
българското възраждане, оградена през вековете с несъкрушими
крепости на българската култура като Охрид, Струга, Скопие,
Тетово, Битоля, Прилеп, Белее,
Щип, Воден, Костур, Солун,
Кукуш. Незначителният някога
илирийски град Лихнида, ако
и да се намирал далече от люлката на българската държава, е
станал един от най-вдъхновените вещатели на българското
име, най-ревностен пазител на
българските свещени традиции,
вековно знаме на българска духовна мощ; свещено знаме, кое
го ни е събрало днес на това
светло тържество на българския
дух. До недавна телени мрежи и
вълчи ями разделяха св. Климентовия разсадник - Македония, от
българското царство, но o, sancta
simplicitas (о, свещена простота)! Самозалъгваха се българските врагове, че по тоя начин
ще скъсат духовните връзки,
които съединяваха двете земи в
едно общо българско отечество
все така крепко и неразривно,
20
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както преди в течение на много
векове: Духът на св. Климента е
непобедим нито от земни, нито
от надземни сили, нито от сили
на преизподнята. Изгрялата свобода е блестяща победа на св.
Климентовия дух...
Историческа истина е, че Българската православна църква има
големи заслуги за българския
народ. Пита се обаче: кой пръв й
вдъхнал силата да бъде твърдина,
Ноев кораб на българския народ
срещу бури и потопи, да го възражда и устремява към просвета
и свобода? Св. Климент Охридски - откликва българската история. Той бил първият епископ
българин. Неговата епархия била
опитно поле за приложение на
Христовия идеал, първообразен
за устройството на цялата Българска църква. С това Климент
станал родоначалник на българската йерархия, първозиждител
на народната Българска църква.
Той нежно я отгледал и я направил живодатна утроба, гдето е
заченала и се образувала славянобългарската народност чрез
органично съединение на двата
й етнични елемента - прабългари
и славяни.
Св. Климентовото дело имало

голямо значение и за другите
славянски народи. Не можем да
гадаем каква би била тяхната
съдба, ако Климент не е отгледал
в България насаденото от неговите учители плодоносно дърво на славянска култура, но не
можем да се съмняваме, че сърби и руси са придобили жизнени сили от Климентовия извор.
Тяхното културно развитие било
по-нататъшно въздействие на
св. Климентовия дух. Както се
знае, старобългарският, или тъй
нареченият църковнославянски
език; бил общ книжовен език на
православните славянски народи и е родна майка на техните
21

нови езици (български, сръбски
и руски). Този свещен език не би
играл тази велика историческа
роля, ако не е бил утвърден от
Климента.
Ето в едри черти представеното величествено дело на св.
Климента Охридски. Обаче то е
било животворно за целия български народ не само по себе си.
Дрънкащ кимвал би била цялата
30-годишна учителска и пастирска дейност на Климента, ако тя
не е била естествена проява на
неговата високонравствена личност. Скоро щели да се забравят неговите огнени слова, ако
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те не са били израз на неговата
всеотдайна любов към ближния,
към народа. През цялото си обществено служение той нямал
друга висша цел, освен да служи
с всички сили на общото благо;
нямал друг идеал, освен да бъде
,,за всички всичко”. Така той се
издигнал пред съвременници и
потомци като идеален обществен деец.

Св. Отци

ни въпроси, а винаги искал да
постигне нравствени плодове. И
като епископ той не е забравял,
че е педагог, който със светлината на словото и живота си трябва да разпръсне невежеството
на пасомите си и да облагороди
сърцата им. Той винаги е имал
пред очите си дидактиката на ап.
Павла. Климент е хранел сякаш
с мляко ония, които не са били в
състояние да приемат по-твърда
Движен от безгранична любов храна. Затова неговият биограф
към българския народ, Климент го нарича друг Павел за новите
бил и дълбоко религиозна лич- коринтяни - българите.
ност, изпълнен бил с безпределна любов към Иисуса Христа. Климент, изглежда, имал предНеговата любов към Бога била вид и педагогиката на своя знадеятелна и се осъществявала в менит съименник, старохристисамоотвержена служба на наро- янския учител в гр. Александрия
да. Възприел апостолския дух на (Египет) през II в. св. Климент
своите велики учители, Климент Александрийски. На алексаннепрестанно се стремил да при- дрийското училище, което ръложи християнските начала в ководил Климент Александрийживота, да преобрази нравстве- ски, също както в училището
но обществото чрез наставление, на св. Климента Охридски били
личен пример и външна уредба, обучавани на християнска наука
да го приближи към царството млади и възрастни в два курса
Божие, сир. царството на правда- - нисш и висш с учител-ръкота, духовната свобода и братска водител, или директор, и подулюбов. За Климента християн- чители. И нашият първоучител,
ството било висша преобразо- както Климент Александрийски,
вателна сила в света, прилож- е поставял вярата в основата на
но богознание. Такава насока е тогавашното научно знание, Боимала и неговата книжовна дей- жественото откровение - в осност. Той отбягвал от теоретич- новата на човешката мъдрост.
22
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Няма ясно светознание, твърд
светоглед без вярно богопознание, чиято висша степен е християнството. И единият, и другият
високо са ценили образованието,
смятали го за сила на християнския живот, за евангелска повеля, която Иисус Христос изразил
с думите: „Изследвайте Писанията.“ Двамата Климентовци
са имали за цел да направят разумната вяра общо достояние, но
при това между тези бележити и вдъхновени християнски
учители има известна разлика.
Климент Александрийски, под
влияние на гръцката философия,
се увлякъл в умозрителна разсъдъчност, в религиозен интелектуализъм, развит до крайност от
неговия гениален ученик Ориген. Той взел да вярва, че знанието само по себе си е нравствено
съвършенство, че християнинът
гностик, сиреч сведущият, образованият християнин е или
ще бъде непременно и духовно съвършен. Св. Климент Охридски, обаче, не е отстъпил от
апостолския гносеологично-естетически принцип: чрез вярата
познаваме вселената, но вярата
без добри дела е мъртва. Той отклонил крайния александрийски
теоретизъм, като твърде умело
е съчетавал християнското умо23

Св. Отци

зрение с нравствен практицизъм,
с приложно християнство - една
насока, която особено господствувала в староримската християнска църква. С други думи,
св. Климент Охридски бил убеден, че евангелската светлина
е божествена светлина, която
трябва да се предава не абстрактно (отвлечено), а в съотношение
с психофизичното същество на
човека, да се предава по такъв
път, че не само да отваря духовните очи или да усили духовното
ни зрение, но главно да облагороди сърцето, да направи човека
по-разумен господар на природата и прилежен, вдъхновен строител на царството Божие.
Християнски общественик в
истинския смисъл на думата,
Климент не е бил отшелник, но
при все това той е живял в обществото като аскет. Старото българско житие на св. Наума Охридски ясно изтъква, че Климент
и другарят му Наум се украсявали с девствена чистота през целия си живот, били примери на
въздържание и нестяжателност.
Дълбоко убедени, че духът твори и плътта трябва да бъде послушна на духа, Климент зорко
бдял над себе си, не се привързвал към земните блага, с каквито
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верен отобраз на евангелския
пастир. От любов към ближния
Климент се отзовавал да лекува
и телесни немощи преди всичко
със силата на молитвата, поради
което още преживе той бил смятан за чудотворен лечител.

охотно го дарявали владетели и
боляри, не се стремял към власт
и слава, чужди му били завистта
и омразата; имота си смятал за
дар Божи, отреден за сиромасите. И той постоянно се самораздавал: и душевните си богатства,
и веществените щедро раздавал на ближните. Според неговия житиеписец Климент бил
24

баща на сираците, помощник
на вдовиците, вратите на неговия дом винаги отворени за бедни и странници. Преди смъртта
си той завещал целия си имот и
книгите си на своята епископия
и своя манастир в Охрид. Кротък
и скромен бил Климент, неговото сърце било извор на милост
и състрадание. Изобщо той бил

Св. Отци

вейна почит към великия български първоучител. Песнописецът
го възпява възторжено с най-китни епитети. Климент е боговдъхновен, ластовица златоуста,
добропеснен славей, богогласна
уста, медоточен език, златозарен
светител, чрез него Охридската
Наистина велик духовен вожд църква сияе като крин. По-късно
бил Климент. Пред величие- още повече се усилил култът на
то на неговата личност със си- св. Климента, та два пъти в гоновно смирение се прекланял и дината чествували, както и сега,
българският повелител Симеон, паметта му - на 27 юлий и 25
от когото Византия е треперела. ноемврий, или сега 9 август и 8
Когато Климент се явил пред декемврий.
Симеона с молба да го освободи
от управлението на поверената И охридските архиепископи виму епархия, българският цар ре- соко са почитали св. Климента.
шително отказал да приеме ос- Те усърдно се грижели за заттавката му, понеже, според жи- върдяване на св. Климентовия
тиеписеца, виждал в оставката култ не само за да спечелят дона св. Климента злокобен белег, верието па своето паство, но и
че ще изгуби престола си.
да утвърдят охридския престол
върху личност света и с апостолСъщо така и в душата на народа ско достойнство. Някоя от тях са
св. Климент оставил незаличими писали на гръцки език високоследи със своя живот и апостол- поетични химни, а Теофилакт и
ско служение. Под обаянието, Димитър Хоматиан, както казах
което излъчвала неговата възви- в началото, съставили и хубави
шена личност, неговите ученици жития на св. Климента, с което
и народът скоро след смъртта увековечили паметта му. Всичму взели да го почитат за све- ките черти, с които те го изотец. За това явно свидетелствува бразяват, се определят от основнай-старата му служба, написана ната им представа, че Климент
навярно от негов ученик. В нея е апостол, велик православен
блика синовна любов и благого- български йерарх и ангелоподо25
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бен мъж. За тези архиепископи
Климент е преродил българите,
направил ги избран народ, превърнал суровата българска реч
в език свещен. Той е денонощно
светило над българската земя;
водач на целия мизийски народ,
сир. българския народ; нов Мойсей, който спасил новия Израил с
тоягата на своите слова; богоговорител, огледало Божие за българския народ, сияйна звезда на
българската земя, благоухание
на Иисуса Христа в българската
земя, ходатай и молитвеник пред
Бога за своя град Охрид и целия
български народ, равноапостол,
тринадесети апостол (след ап.
Павла), похвала и слава на България. Изобщо тези песнописци
- охридски архиепископи, стоейки с дълбока почит пред дивния
образ на св. Климента, търсят
най-ярки краски или по-право
не намират думи, за да изразят
духовното величие и сияние на
българския първопросветител.
Не може да има съмнение, че за
основа на поетическото си изображение песнописците са имали и народното схващане за св.
Климента като пръв и най-велик
праотец и благодетел на българския народ.

Св. Отци

и ясни спомени за охридския
светител у неговите духовни
потомци. Народът в Охрид и
околността вярва искрено и непоколебимо, че св. Климент невидимо бди над своя народ и не
ще го остави да загине; стича се
при неговия гроб с жива вяра в
златния св. Климент, в неговата
небесна сила. Всеки гостенин,
ако престои тук няколко дни, ще
почувствува тоя мистицизъм,
може би странен за днешния
век на рационализма, но при все
това благодатен за винаги воинствувалия за своя род и език св.
Климентов народ.

О, колко е необходимо тази охридска религия, която е най-ярка
българска православно-християнска вяра, да се разпространи
по всички български краища, та
тази жива вяра във всебългарския светител и небесен закрилник да стане метафизична основа в живота на целия български
народ! Моите колеги знаят, че не
веднаж съм дигал глас в нашия
печат за общобългарско религиозно почитание на св. Климента.
Дано бъда честит да видя този
ден, когато целият български
народ с една уста и едно сърце
всяка година тържествено ще
И днес са запазени още свежи празнува деня на своя праотец,
26
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който му е дал творчески живот.
Сияйният образ на св. Климента
е най-ярко олицетворение на духовно единната българска земя,
символ на българската култура.

Св. Отци

ският общественик и държавник.

Да сияе вечно славата на св.
Климента Охридски по цялата
българска земя! Да вървим смело и неуклонно по неговия свеОзарени от съзнанието, което щен завет: „Вярвай в Бога и слуСофийският университет има жи самоотвержено на своя род
за безмерната стойност на св. за повече светлина и правда!“
Климентовото дело, нека всич- Така вдъхновени от духа на св.
ки българи издигнем светия об- Климента, ние ще бъдем без друраз на българския първоучител го строители на светла бъднина,
и велик светител като свещено на нов златен век за България.
и спасително знаме. Нека издигнем в градове и села в чест на © Поклоннически слова за Масв. Климента храмове и памет- кедония,
„Военноиздателски
ници, та животворният му дух комплекс „Св. Георги Победонода витае и свети дори в послед- сец“, София, 1993
ната българска хижа, та всички
българи, гдето и да се намират
те, да се чувствуват живо обединени от светлия дух на своя
първородител св. Климент Охридски. Трябва да благодарим на
Провидението, че е дарувало на
българския народ, още в зората
на неговия духовен живот, такава дивно светла личност, която
може да бъде първообраз на всяка народополезна дейност; възвишена личност, в която може
да види насърчителен образец
и духовният пастир, и народният учител, и българският учен и
книжовник, и българският лекар,
и селският стопанин, и българ27

Безсмъртни
мисли
на Ф. М.
Достоевски

Аз съм дете на века, дете на неверието и съмнението от
раждането си до днес, че и (зная го) до гроб. Какви страшни мъки
ми е струвала и ми струва сега тази жажда да вярвам, която
укрепва в душата ми толкова повече, колкото повече намирaм в себе
си обратни доводи.
И все пак понякога Бог ми провожда мигове, в които съм напълно
спокоен; в тези мигове аз обичам и виждам, че и мен ме обичат
– та тъкмо в такива мигове аз изградих за себе си такъв символ
на вярата, в който всичко е ясно и свято за мен. Символът е
много прост и е следният: да вярваш, че няма нищо по прекрасно,
по-дълбоко, по-симпатично, по-разумно, по-мъжествено и посъвършено от Христос. И не само няма, казвам си аз с ревнива
любов, но и не може да има.
Нещо повече, ако някой би ми доказал, че Христос е извън истината
и истината наистина се окажеше извън Христос, аз все пак бих
предпочел да остана с Христос, отколкото с истината.

”Само покаянието си да не изоставяш – и всичко Бог ще ти
прости. А и няма такъв грях и не може да има по цялата земя,
който Господ да не би опростил на истински покаялия се. А и не
може да извърши, съвсем не може човек да извърши грях толкова
голям, що да пресуши безконечната любов Божия. Нима може
да има такъв грях, който да надминава Божията любов?”. —
“Братя Карамазови”

Социализмът, както и неговият брат атеизмът,е произлязъл от
отчаянието, като противопоставяне на западния католицизъм
в морален смисъл, за да замести изгубената морална власт на
религията, за да утоли духовната жажда на възжаднялото
човечество и да го спаси не с Христа, а пак с насилие. — “Идиот”

Днес повсеместно човешкият ум започва насмешливо да не
разбира, че истинското осигуряване на човека не е в личното
му уединено усилие, а в общата човешка цялост. — “Братя
Карамазови”

Ако Иисус няма нищо общо с Истината и Истината няма нищо
общо с Иисус, то аз предпочитам да бъда с Иисус, отколкото да
бъда с Истината.
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За него нямаше Истина
извън Христа
Ангел Карадаков
Наистина, удивителен е умът на Достоевски, необикновена е
неговата острота. Той е един от най-великите писатели в световната
литература.
Умът му не само съответства на силата на неговата художествена дарба, но може би я превъзхожда [1]. Това възклицава Николай Бердяев в своя труд върху личността и творчеството на един
от най-видните писатели, оставили белег в световното културно
наследство. За да се запознаем повече с творчеството на този виден писател, е хубаво преди всичко да опознаем живота му, защото
както сам Бердяев казва: „Достоевски е от онези писатели, които са
успели да се разкрият в своето творчество. В неговото творчество се
отразиха всичките противоречия на духа му, всичките му бездънни
глъбини” [2]. Открива се Достоевски в своите творби, открива живота си, но и творбите му разкриват него, може би именно по творчеството се съди за самия автор. Животът на Достоевски, както може би
на повечето творци, не е бил лек.
Роден е на 30.10.1821 г. в гр. Москва, получава най-доброто образование за времето си. Бащата на Достоевски е дворянин по
произход, а майка му произлиза от търговски род. Има брат, който
силно обичал. Достоевски е възпитаван в религиозна среда, което
между другото личи и от неговото творчество. Достоевски има няколко духовни, да ги наречем, сривове в своя живот. Първият такъв е, когато неговата майка умира през 1837 г., когато той е едва
16-годишен, вторият е, когато пък баща му умира през 1839 г., само
две години след смъртта на майка му. Така Достоевски остава сам, с
брат си, още млад, в началото на своя живот.
Написва великите и днес романи: „Братя Карамазови”,
„Престъпление и Наказание”, „Идиот”, „Бесове”, както и още много малки разкази, които са също толкова ценни. Изпод перото му
Снимка: pravmir.ru
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излиза и знаменитата творба „Записки от подземието”, която е определяна от изследователите като най-доброто възможно въведение
в екзистенциализма, писано някога. Достоевски започва да пише от
средата на 40-те години на XIX век, като първите му произведения
са повлияни от реалисти и романтици като Дикенс, Гогол и Балзак.
Изследователите, занимаващи се с Достоевски, често определят писателя като един от най-значимите психолози в историята на световната литература. Достоевски написва общо 11 романа, 3 новели,
17 разказа и 3 есета. Заточаван, обиждан, оплюван и неприеман от
голяма част от своите съвременници, Достоевски изживява живота
си, без да оставя и за минута творчеството си, той пише и твори, за
да даде на света това, което днес притежава. Умира през 1881 г.
В своето творчество Фьодор Достоевски открива един нов
духовен свят, свят, в който връща на човека духовната му вглъбеност. В неговото творчество могат да се забележат няколко основни
неща, върху които той се спира. Николай Бердяев ги разделя така:
Човекът, Свободата, Злото, Любовта, Революцията, Русия и пр.
Също така могат да се забележат доста религиозно-нравствени проблеми, които той засяга. Критиците, изследвали творчеството му,
са забелязали, че в него не присъстват пряко библейски сюжети, но
библейските теми присъстват дълбоко в произведениета на Фьодор
Михайлович. Така например в „Престъпление и наказание” можем
да видим евангелския разказ за Лазар, който свързва „разбойника и
развратницата“, сякаш символизирайки една от основните мисли на
автора: възкресението на душата, загиваща след съзнателното потъпкване на библейската заповед „Не убивай“ [3].
За един друг роман на Михайлович – “Идиот”, Христо Писаров казва: “За Достоевски християнската цивилизация, макар и
да проповядва словото за кръста и изкуплението, допуска незабележимо да се промъкне в нея и наложи като основен принцип нормативната етика на закона – най-удобният пристан за приютяване
на фарисейския дух”[4]. По-нататък, продължава Писаров, че именно чрез основния герой в романа, Достоевски иска да провокира в
читателите способността им да оценяват, способност, която всички
прилагаме към хората в нашето обкръжение.

Видният руски духовник прот. Александър Мен казва по адрес на Достоевски, че той “обича безгранично Христос и в младите
си години казва, че ако истината би могла да бъде срещу Христос,
той би останал с него, а не с истината”. Отец Александър даже стига
до твърдението, че Фьодор Михайлович е искал да нарисува словесно в книгите си образа на Иисус Христос, но с течение на време и
доста работа, сам той разбира, че това е почти невъзможно.
Няма как да подминем и още един текст на Достоевски, това
е “Легендата за великия инквизитор”, намираща се в романа “Братя
Карамазови”. Тази легенда е върхът на творчеството на Михайлович. В нея, казва Бердяев, “трябва да се търси положителния религиозен мироглед на Достоевски. В нея се събират всички нишки и
се разрешава основната тема, темата за свободата на човешкия дух”
[5]. Николай Бердяев се спира и върху тайната на Великия Инквизитор, който не е с Христос, а е вложил в себе си духа на антихриста,
според Достоевски. Католичеството със своята система на папската
теокрация, която превръща църквата в държава, е един от образите
на Великия Инквизитор [6]. Интересен е и образът на Христос в
тази легенда, Той е именно в това, че Христос не произнася нито
дума, и така в образа няма нищо чуждо и привнесено. Останалите текстове на Достоевски също не се и ангажират, по думите на
Владимир Воронски, с представяне на истината. В текстовете се
забелязва желанието у Достоевски не да превръща текстовете си в
нормативни актове, закони и прочие, а именно да направи от един
на пръв поглед безобиден текст, изключително художествено слово,
което със сигурност му осигурява едно от първите места в руската
класическа литература [7]. Положителните религиозни възгледи и
идеи на Фьодор Михайлович и неговото разбиране за богословието
на християнството и за християнството въобще, трябва да се търсят
преди всичко в “Легенда за Великия Инквизитор”, именно там защото Великият Инквизитор е пълен със състрадание към хората, той
по своему е демократ и социалист. Той е съблазнен от злото, приело
образа на доброто. Такава именно е природата на антихристовата
съблазън, казва Бердяев, антихристовото начало не е старо, грубо,
веднага различимо зло. То е ново, изтънчено и съблазняващо зло, то
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се явява винаги в образа на доброто. В антихристовото зло винаги
има подобие на християнското добро, винаги започва да се раздвоява [8]. Отваряйки творбите на Достоевски, несъмнено читателят се
потапя в един християнски свят, обрисуван от творец, носител и разпространител на християнските ценности, който широко използва в
творчеството си евангелските послания. “През целия си живот той
пренесе изключителното, неповторимото си отношение към
Христос. И той беше сред онези,
които по-скоро биха се отрекли
от Истината вън от Христа, отколкото от Христа. За него нямаше Истина извън Христа” [9]. И
в останалите романи и текстове
на Достоевски може да се открие
ясно християнската линия на неговото разбиране за Христос.
Например в романа “Идиот”,
героят на Достоевски е представен като идеалния християнин, истинския образ на Христос, според автора. „Говорейки
за картината в романа „Идиот“,
Достоевски дава отговор на тези
критици на евангелието, които биха искали да изгонят от него чудото” [10]. За разлика пък от образа на идеалния християнин в “Идиот”, Евангелието и словото Божие звучат като повей на надежда в
романа “Бесове”, където един от героите в края на живота си открива Христа. В романа “Братя Карамазови” тържеството на вярата
е предадено чрез светлия образ на Кана Галилейска, на радостния
Христов пир [11]. За Достоевски Библията е истинската храна за душата, прот. Александър Мен заявява, че Достоевски никога не се
разделя с Божието слово и на смъртния одър моли съпругата си да
му прочете нещо от Евангелието. Културата и изобщо умствената и
творческа история на XIX век се разделя на две части – преди и след
явлението Достоевски. Изследователите на творчеството на Фьодор
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Достоевски смятат, че именно от него може да се научи много нещо,
защото той много неща открива.  На Достоевски не може да се подражава и като него не може да се и живее [12], именно заради това
Достоевски не е и учител на живота, но ако Достоевски не може да
бъде учител за духовната дисциплина и духовния път, ако „достоевщината”, като наш психологизъм, трябва да бъде преодолявана в
нас, то в едно отношение той си остава учител – той учи чрез Христос да откриваме светлината в тъмнината, да откриваме Божия образ и подобие в най-падналия човек, учи още на любов към човека,
свързана с уважението към неговата свобода и свободна воля. Оплюван и почитан, скандализиран и обичан, това е личността на автора, покорил множество сърца с литературата и словото, което пише
и твори. Човекът, който промени историята на руската и световната
литература, човекът, който изживя, къде добре, къде не чак толкова,
живота си по Христос, човекът, който ще остане в историята като
велик хуманист и радетел за защитата на Божия образ у човека.
Автор: Ангел Карадаков
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Срещата на Достоевски със
стареца Амвросий Оптински
Йеромонах Амвросий
„Вярвам, че няма нищо по-прекрасно, по-дълбоко, по-симпатично, по-рационално, по-мъжествено и по-съвършено от Спасителя; Казвам си с ревнива любов, че не само няма никой друг като
Него, но и че не може да има никой. Дори бих казал повече:  Ако
Иисус няма нищо общо с Истината и Истината няма нищо общо
с Иисус, то аз предпочитам да бъда с Иисус, отколкото да бъда с
Истината[1].
Този велик мислител едва ли би могъл да не бъде привлечен
от величието на Оптина пустиня. Той бил много заинтересован да
проследи процеса на духовното старчество и да се запознае с просветения старец Амвросий. Така през юни 1878 г. той го посетил и
останал два дни с него. Естествено, не знаем какво са обсъждали в
личния си разговор. Отец Амвросий обаче останал доволен от Достоевски и казал за него: „Съществува човек, който се разкайва“.
Старецът Амвросий бил фигура, която резонирара дълбоко
36
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в душата на Достоевски, както и в работата му. Той е представен по
жизнен начин в първите глави на „Братя Карамазови“, който Достоевски тъкмо започвал да пише. Това величествено произведение,
шедьовър на композицията на романа, представя живота, дейността
и учението на стареца Зосима. Цялото външно описание на мястото, килията, стаите на манастира, дори някои от по-фините детайли,
всички говорят за Оптина. Някои от чертите на личността на стареца Зосима могат да бъдат приписани директно на отец Амвросий. Те
със сигурност издават личните впечатления на автора. Той пише, че
„още когато старецът погледал някой, когото не е срещал досега, той
разбрал защо е дошлъл, от какво има нужда и много често от това,
което притеснява съвестта му. Човекът, който се разкайвал, бил изумен, често дори ужасен, чувствайки, че душата му е била отворена,
преди дори да е казал и дума. Много от тези, които идвали за първи
път, за да поговорят с него насаме, влизали в килията му със страх и
трепет. След това почти всички излязали сияещи“.
Източник: Ο Στάρετς Αμβρόσιος, стр. 186, св. манастир на Параклит,
Оропос, Атина
[1] Писмо до г -жа. Н. Д. Фонвисин (1854), в  Писма на Фьодор Михайлович Достоевски до семейството и приятелите му  (1914), Писмо XXI, стр. 71.
Източник на текста: pemptousia.com
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На 10 февруари 2021 година се изпълниха 140 години от земната кончина на великия руски писател и християнски мислител
Фьодор Михайлович Достоевски (1821-1881). През тази юбилейна
за личността и живота на големия писател година се навършват и
200 години от неговото рождение. Тези две кръгли годишнини през
настоящата 2021 година се отбелязват от много хора и институции
в Русия и Европа, а и по целия свят, чрез различни  възпоменания и
чествания, научни сесии и публикации, посветени на литературното
творчество и духовното дело на великия писател.
През тази юбилейна година, както и досега по повод на други
кръгли годишнини, е необходимо да си припомним и за християнските идеи и водещи нравствени теми в гениалното творчество на
Достоевски, за неговите класически романи и незабравими образи,
чрез които писателят разкрива своите духовни виждания за Бога,
света и човека, споделя своите нравствени възгледи, философски
идеи и християнски послания.
Личността и делото на Ф.М.Достоевски

Християнски идеи
и нравствени теми
в творчеството на
Достоевски
Доц. д-р Костадин Нушев

Фьодор Михайлович Достоевски (1821-1881) е един от духовните колоси на Руската култура и всепризнат гений в световната
литература. Като писател и творец той е признат за един от най-великите автори в световната литература. Неговият талант на писател и разказвач се разкрива на първо място, по един безспорен и
категоричен начин, именно в областта на художественото слово. Но
също така, главно чрез проблематиката на класическите си романи и
художествените образи на своите герои, но също така и чрез своята
публицистика, творчеството на Достоевски придобива една изключителна сила и много по-широко значение в областта на идеите и
модерната философия. Темите и идеите на Достоевски за свободата
на човека и проблемите на страданието придобиват огромно въздействие върху руската и европейската култура и повлияват сериозно философските, нравствените и социално-етическите търсения на
Новото време.
Духовното наследство на Достоевски, заедно с неговото  литературно творчество, което само по себе си е внушително по обем,
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се разпростира не само в областта на художествената литература и
изящната словесност, но също така и в областта на философията,
антропологията, психологията и етиката. Ф.М. Достоевски като писател е автор на общо единадесет романа и на приблизително още
толкова повести и разкази, сред които най-важно значение за разкриване на неговите идеи, а и за световната литература като цяло,
имат петте негови зрели творби : романите „Престъпление и наказание“, „Юноша“, „Идиот“, „Бесове“ и „Братя Карамазови“.
Руският писател е признат за изтънчен психолог и познавач
на човешката душа, но също така той има важно място и определяща роля в руската и европейската философска култура като публицист и мислител през втората половина на ХIХ век. Погледнати
от този ракурс, и оценявани от тази духовна перспектива, водещите
теми и идеи в творчеството на Достоевски, които разкриват неговите литературни, етически, художествено-естетически, обществени и политически възгледи и позиции, придобиват една подчертано
философска дълбочина и идейна наситеност, които носят дълбоко
християнски смисъл и характер. Достоевски, според убедителната
оценка на Николай Бердяев, е християнски писател и християнски
мислител, който се вълнува от съдбата на човека в този свят, но и от
историята на европейската цивилизация и съдбата на човечеството
в модерната епоха. (1)
Християнските идеи и творческия път на Ф.М. Достоевски
Разкриването и тълкуването на тази дълбока религиозно-философска страна в творчеството на руския писател, и проникването
в християнския смисъл на идеите на Достоевски, се дължи до голяма степен на представителите на руската религиозна философия от
края на ХIХ и началото на ХХ век. „В творчеството на Достоевски,
според авторитетното мнение на проф. Василий Зенковски, с голям
замах, широта, дълбочина и всеобхватност се разкрива изначалния
замисъл на руската етическа мисъл относно „тайната на човека“ и
на Богочовека Христос, която блести като най-прекрасно украшение
на Руския Логос. Цялото му творчество не е нищо друго освен „етическо оправдание“ и прослава на християнството и православния
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месианизъм, пронизани от духа на „етическия максимализъм.“(4)
Според редица изследователи на литературното дело на големия мислител от гледна точка на идеите и основното философско
съдържание творчеството на Достоевски може да се раздели на три
основни периода, през които преминава и своеобразната трансформация на неговите възгледи и идейни убеждения. Първият ранен
период от писателската дейност на младия Достоевски обхваща времето между 1845 и 1849 година, през който той е част от руските литературни кръжоци и социалистически кръгове и е привърженик на
идеите на френския социализъм. През този период младият писател
е под идейното влияние на Белински и се интересува от социалните
причини за човешкото страдание. Вторият период в идейната еволюция на Достоевски започва със съдебния процес срещу групата
на Петрашевски и обхваща времето на заточението и следващите
десет години от живота на Достоевски (между 1849 и 1859 година),
през който той преминава през множество трудности и изпитания.
През това време на скиталчество и странстване руският мислител
не се занимава активно с писателска дейност, но преживява един
дълбок процес на „прераждане на убежденията“, духовен катарзис и
преоткриване на християнството. Този период, според Достоевски,
не е загубено време, защото той опознава отблизо руския народ и
натрупва ценен психологически и духовен опит. (10)
Следващият втори период от литературното и публицистично творчество на Достоевски обхваща времето между 1859 и 1966
година, който се явява наситен с нови идеи и произведения и е логичен преход към последния – трети зрял период. През 60-те години
на ХIХ век, руският мислител се занимава активно с публицистична
дейност, чрез която подкрепя реформите на император Александър
II в руското общество, насочени към премахване на крепостното
право и възприемане на европейските норми за свобода и равноправие. Това е време на бурни идейно-политически спорове в руското
общество, към които Достоевски не остава равнодушен.6 Чрез своите публицистични изяви и смели обществени позиции Достоевски
следи и коментира текущите исторически събития на своето време и
анализира критично политическите процеси. Той взима отношение
към международната политика и разсъждава върху типичните за ру41
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ската философска традиция въпроси за ролята на Русия в европейската цивилизация. (10)
Достоевски подобно на друг от бащите на руската религиозна философия - Владимир Соловьов, се измъчва духовно от това, че
християнството, което от две хиляди години се разпространява сред
европейското човечество, не е проникнало дълбоко в съзнанието на
модерните хора и не определя в пълнота тяхното нравствено поведение. Именно руските философи, сред които най-вече споменатият Владимир Соловьов, но съо така и Василий Розанов, Димитрий
Мережковски, Сергий Булгаков, Николай Бердяев, Семьон Франк,
Борис Вышеславцев и Николай Лоски, са тези, които показват ясно,
и разкриват убедително, дълбоките философски послания, духовни
корени и християнски идеи в творчеството на Достоевски. Руските
християнски философи подчертават типично руската проблематика,
но и дълбоко християнската постановка на житейските религиозно-философски и екзистенциални проблеми, които големият писател поставя в центъра на своето творчество. Това са на първо място
общочовешките проблеми за вярата и неверието, за съмнението и
страданието, за престъплението и наказанието, за доброто и злото,
за свободата и щастието, за любовта и трагизма в човешкото съществуване. (9)
Тези въпроси са дълбоко философски и същевременно религиозни по своя характер, а не само чисто социални, политически
или повърхностно-идеологически проблеми на времето. Чрез своето творчество, и най-вече чрез проблемите на своите големи романи,
Ф.М.Достоевски поставя тези вечни въпроси именно в тяхната дълбочина като разкрива общочовешкото им значение и универсално
измерение отвъд преходните и конюнктурни проблеми на политиката и социалната философия. (10)
Руските литературни критици и религиозни философи в началото на това философско осмисляне на творчеството на Достоевски започват да разглеждат неговата фигура и литературно дело
заедно с това на Лев Толстой и да анализират художественото им
присъствие в руската култура като на водещи автори и големи руски
класици. Макар и двамата да разкриват и въплъщават в своите романи проблемите на руската култура, и да разбулват по свой собствен
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начин дълбинните пластове на руската душа, то между тях съществува и едно коренно различие при основната идейна постановка и
изразяване на философските търсения на руското съзнание. Докато,
според руските християнски мислители, в историческите романи на
Лев Толстой се застъпва по-скоро една линия, повлияна от нихилистични и анархистични идеи, то Достоевски в своите светогледни
устои е преди всичко християнски хуманист и християнски реалист,
който поставя по един нов и радикален начин въпросите на християнската вяра и християнската съвест, за свободата на личността и
любовта към Бога и ближния. Това са вечните или „проклети въпроси“ за вярата и неверието, за доброто и злото, за религията и съмнението, за свободата и смисъла на страданието, за живота и смъртта
на човека в тукашния свят и в духовния свят на Божието царство на
правдата. (6:391)
Самият Достоевски като автор и писател се отличава с една
задълбочена интуиция и изострена чувствителност към въпросите
за смисъла на човешкия живот като изследва изключително задълбочено нравствените и психологическите проблеми на между-човешките и между-личностните отношения. Той се вълнува от идейно-философските въпроси на своето време, коментира проблемите
на социалното и политическо устройство на човешкото общество и
държавата и следи културните събития в Европа и Русия. (10)
Всички тези теми присъстват по един или друг начин в неговото литературно и публицистично творчество, но в центъра на
същинския интерес на младия Достоевски като писател, хуманист
и мислител, е преди всичко съдбата на човека. Този хуманистичен
и дълбоко християнски мотив на публицистиката и художественото
му творчество присъства от самото начало на неговата литературна дейност и постепенно се задълбочава и разширява като основна
насока във всички негови разкази, повести и романи. Тези теми се
откриват както в ранните му творби като „Бедни хора“, „Записки
от мъртвия дом“ или „Записки от подземието“, така и в класическите му романи. В последните зрели творби на гениалния писател
като „Престъпление и наказание“, „Идиот“, „Бесове“ и „Братя Карамазови“ тази антропологична проблематика придобива познатата
и характерна за Достоевски сериозност, дълбочина, драматизъм и
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класическа форма, които разкриват в пълнота дарбата на руския класик и показват убедително ненадминатия му талант на християнски
философ, антрополог и психолог, на художник и публицист. (10)
В творчеството на Достоевски, предимно в първите му романи и в по-ранните му произведения, преоблавават хуманистичните
и социални идеи на европейската модерна философска култура и
присъства предимно един психологически интерес към човешката
индивидуалност. В този ранен етап от своята литературна дейност
той сякаш използва, като художествена техника за изграждане на образите, метода на фотографията за целите на едно предимно външно
описание на характера на героите и изследване на физиономията и
изражението на лицето. Докато в големите романи след “преображението на убежденията”, което преживява по време на каторгата и
в периода след заточението, започват да го интересуват все повече
вътрешния свят на човека и духовния образ на личността. В зрелите класически произведения и в по-късните си творби, Достоевски
вече сякаш прилага по-скоро като метод за изграждане на образа
една своеобразна духовна иконография на вътрешния образ, която
се занимава с тълкуване на вътрешния свят на личността. Това е човекът, изправен пред големите въпроси за драматизма и смисъла на
живота, за неверието и вярата в Бога, за свободата и страданието, за
тайната на злото и смисъла на щастието. Писателят изследва дълбочината на вътрешния духовен мир, вътрешните скрити пластове на
човешката душа, духовната борба в сърцето на човека като ги обрисува на фона на суетата на външните условности на цивилизацията.
Този преход от изследване на “душевния” и “външния” човек към
проникновено тълкуване и разбиране на “духовния” и “вътрешния”
човек, и то в един подчертано християнски, екзистенциален и персоналистичен смисъл, превръщат Достоевски в най-великия психолог
и писател в световната литература.
Чрез цялостната си литературна и публицистична дейност
Достоевски постепенно се превръща в един от водещите авторитети
за общественото мнение в Русия и става уважаван писател в Европа
независимо от полемиките с другите идейни направления на социализма, нихилизма и анархизма. Той е самобитен и оригинален мислител и не се вписва в шаблоните на водещите идейни направления
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на тогавашната философска, обществена и политическа мисъл, а
заема свое заслужено място в руската и европейската култура. Превръща се в една от ключовите фигури в християнската религиозна
и философска мисъл на своето време и става изразител на идейните
търсения на руската религиозно-философска мисъл, която се обръща към Бога и вярата в Христос и се стреми да намери отговори на
житейските и социални въпроси на времето в светлината на християнството и дори в духовното наследство и мистиката на Православието. (4)
Християнството и хуманистичните идеи на Достоевски
Християнството, според Достоевски, е в центъра на европейската култура и цивилизация и има основно място в духовното
израстване на отделния човек и обществото като цяло. Според Достоевски християнството е жизнена основа и същинска цел, движеща
сила и най-висш идеал за човешката личност и основа за човешките
отношения в обществото. Постепенно от идеите на хуманизма и социализма, които са свързани със западния европейски просвещенски светоглед, Достоевски преминава към по-дълбоките духовни
проблеми на човешкия живот и екзистенциалните въпроси за вярата, смисъла на живота и целта на човешкото съществуване. Ключов и преломен момент за това преориентиране, или „прераждане
на убежденията“, както самият писател определя тази своя идейна
трансформация, е присъдата, която той получава като участник в
социалистическия кръжок на Петрашевски и времето на неговото
заточение в Сибир където се запознава с живота на заточениците и
каторжниците. Този духовен прелом е причина за преосмисляне на
живота и задълбочаване на мисълта за смисъла и целта на човешкия
живот, за Евангелските истини и мястото на политическите идеи и
социални проекти за външно преустройство на обществото и държавата. (10)
Цялата тази християнска философска позиция се разкрива
най-вече през третия и последен – зрял период от творчеството на
писателя, през който на бял свят се появяват най-важните му творби.
Това е времето на големите класически романи, наречени от изсле45
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дователите по аналогия с библейските източници на вдъхновение на
автора, „петокнижието“ на Достоевски. Всички те са написани между 1866 и 1880 и са проникнати с библейски и християнски идеи,
теми и сюжети, което придава на тяхното съдържание и проблематика една изключителна динамичност, дълбочина, общочовешко измерение и духовен драматизъм. (3)
Според Достоевски ако хуманизмът и социализмът се откъснат от християнството те не могат да постигнат своите цели, които
са истинското братство между човеците и достигането до съвършената християнска любов между хората, заповядана от Иисус Христос.  В този именно закон за свободната любов към Бога и ближните
може да се постигне и истинската справедливост за всеки отделен
човек и за всички хора. Безбожието и неверието водят до крайности
и противоречия, които пораждат егоизъм или безчовечна тирания.
(9) Те водят до дехуманизация, която може да доведе както до безчовечността на крайния индивидуализъм, който убива личността в
рамките на егоизма и самолюбието, така и до крайностите на безчовечния и безличен колективизъм, който е готов да пожертва отделната личност заради илюзорните, идеологически и абстрактни идеи на
социализма. Съблазните на безбожието и материализма, също така,
според Достоевски, водят до пагубните последици на атеизма и земното щастие, при които на мястото на истинската вяра в Бога и на
истинската вяра в човека се поставя мечтата за „светлото бъдеще“
на „земния рай“, които съблазняват съзнанието на масите и водят
до утопията за изграждане на една земна тиранична организация,
отнемаща свободата на човека. (2)
Тези атеистични идеи се доближават до библейската идея за
вавилонската кула или до изкушенията на дявола в пустинята, който предлага на Христос да поведе масите като превърне камъните
в хлябове, нахрани гладните с материална храна и да ги завладее
чрез съблазните на материализма. Тази антихристиянска съблазън е
отхвърлена от Спасителя като изкушение на материализма и заблуда
на земното царство на материалното благополучие, което да се възцари с цената на отнемане на свободата на човека и организиране
на масите в една принудителна тиранична система на тоталитарна
държавна власт. (1)  
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Достоевски разбулва изкушенията и съблазните на атеизма и
материализма, защото той е християнски реалист, който поставя на
преден план истината за свободата на човека като Божие създание
и уникална личност. Той изследва духовните закони на свободата и
търси истината за човека, който свободно се отнася към Бога и свободно общува с Него или свободно се отдалечава от Своя Създател и
тръгва по трудния път на заблудите и тиранията като „блудния син“
от Евангелската притча на Спасителя. В своите романи той изгражда
правдиви и сложни образи на реалистични персонажи, които са прототипи на реални човешки характери или са интересен художествен
израз на реални житейски ситуации. Чрез своите герои писателят се
опитва да разкрие определени истини за духовния живот и да изгради определени духовни човешки съдби и типове личности, които са
въплъщение на различни нравствени идеи. Това реални житейски и
екзистенциални ситуации на съвременния човек, който търси истината и щастието, стреми се към доброто или изпада в заблудите на
някои философски идеи и идеологии на новото време. Това могат да
бъдат както идеите за свръхчовека на Ницше, така и идеите на материализма и нихилизма. (3)
Пътят на човека към Бога в романите на Достоевски
В центъра на идейното пространство и художествено творчество на Достоевски е човекът. Той се интересува от „загадката“
и „тайната“, която представлява всеки човек и счита че тя може да
бъде разгадана само в светлината на истината за Богочовека. Още
в началото на своята литературна дейност младият Достоевски си
поставя за цел да изследва тази духовна тайна за предназначението
на човека и смисъла на човешкия живот и да се посвети на нейното
разгадаване. Писателят приема, че независимо от трудността да се
проникне в дълбините на човешкото съзнание и да се познае в пълнота неизследимата тайна на човешката личност само по пътя на
това познание може да се утвърждава истинския хуманизъм и човекът да бъде наистина човечен. Достоевски изследва тайната на човека и се стреми да разбере загадката на човешката личност като се
интересува не от абстрактната идея за човека, а от конкретния човек
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и неговите духовни търсения. Него го вълнуват вътрешните противоречия на човешкото съзнание, духовните търсения и терзанията
на съвестта, които изграждат същинската човешка участ в този свят.
В своите романи Достоевски подхожда като психолог и антрополог
към изследването на човека. Като писател той се интересува от различните типове човешки характери, но най-вече го интересува човекът, който търси истината и правдата в живота, отстоява своето
достойнство като свободно същество и живее в една напрегната духовна атмосфера на нравствен избор между доброто и злото. (5:306320)
Без да проповядва дидактично или да изпада в морализаторство, както например подхожда Лев Толстой в своето литературно
и религиозно-философско творчество, Достоевски успява да изрази
и да разкрие по убедителен начин християнската истина за човека,
за неговата свобода и за неговата участ в този свят. Той показва убедително чрез своите герои и класически романи, че истинският път
на човека в този свят е пътят на свободата, която е тежък кръст и
страдание в следването на Христос, но същевременно това е пътят
на достойнството на човека като богоподобна личност и път към
истинското щастие и блаженство. Писателят разкрива по убедителен и драматичен начин и съблазните на лъжливия и фалшив път на
неверието и безбожието, на материализма и бездуховността, който
е път на страха, принудата и тиранията. Тези два пътя са пътят на
Христа и пътя на антихриста. Христос ни призовава да приемем и да
носим мъжествено своя кръст като свободни и отговорни личности,
да се отречем от себелюбието като отхвърлим изкушенията и съблазните на безбожието и лъжливите идеологии за земното щастие
и земния прогрес на цивилизацията без Бога и без Христовия закон
на любовта. (9) Това е труден и трънлив път на следване на Христовия идеал, на борба с греха и злото на първо място в собственото
сърце и след това в междучовешките отношения. Само по този път
може да се постигне истинско братство и свобода между човеците
и да се постигне справедливост и солидарност в обществото. Без
Христос и Христовите заповеди за любовта и братолюбието не може
да се изгради хуманно общество, основано върху свободата и братолюбието, върху правдата и справедливостта. Без Христос може да
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има само антихристиянско общество, основано върху тиранията на
земната власт и идеологията на „великия инквизитор“, който иска
да отнеме свободата на човека в името на материалното благополучие и земното щастие, но като утопичен „земен рай“ без Бога и без
Божията истина и правда, без Божията любов между хората. (5:306320)
Особено място в това отношение в творчеството на Достоевски заема романа „Братя Карамазови“, който се явява идеен връх
и най-зрялата християнска творба на писателя. Чрез литературната
трактовка на философските проблеми на модерната епоха, поставени от етиката на хуманизма или политическите търсения на социализма, но най-вече чрез въздействащия и жизнено-правдив подход
към духовните и екзистенциални проблеми на модерния човек, руският писател се превръща в една от водещите и най-значими фигури на европейската култура в края на ХIХ и началото на ХХ век. (1)
Достоевски се интересува не от идеята за човека или от абстрактния хуманизъм, а от екзистенциалното значение на идеите в
живота на конкретната личност. Той изследва и се интересува от
аморфните и неустойчиви идеи на атеизма, нихилизма и анархизма и най-вече от психологическото въздействие на тези идеи върху
съзнанието на тези, които ги възприемат. На второ място руският
писател проследява поведението и поведенческите последици от
тези идеи, когато те са свързани с нарушаването на естествения
нравствен закон, който е вложен от Бога в човешката природа, или
различните мотиви и подбуди за извършването на престъпления и
различни грехове. Достоевски проследява с една уникална дълбочина деструктивното въздействие на отрицателните идеи върху съзнанието на отделния човек, но и страданието през което той преминава
в търсенето на истината и вътрешния духовен мир със собствената
си съвест. Идеите, и най-вече психологическия живот на идеите и
техният ефект върху умовете и душите на неговите герои, са една
от любимите теми на Достоевски. Той проследява вътрешните процеси на промяна на съзнанието и духовните терзания на съвестта
на разколебаните в своята вяра или християнски морал съвременни
личности и индивиди. Това са трагични образи, които се опитват да
намерят себе си, да реализират своите идеали или да се освободят
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от товара на греха, който ги потиска и не им дава покой. Психологическият и антропологически интерес на Достоевски към очертаната нравствена проблематика е свързан с изследване на пагубното
влияние на идеите на безбожието и самообожествяването на човека,
чрез които модерният човек, обладан от неверие, рационализъм и
самопревъзнасяне, се опитва да измести и подмени в съзнанието си
вярата в Бога или да замести евангелските истини на Христос с някои политически и философски идеологии. Той изследва човека от
гледна точка на неговото съзнание и конкретна ситуация на избор и
иска да разкрие в пълнота живота на отделния човек като свободен
и отговорен пред Бога, пред ближните и пред своята собствена съвест. Въпросите за човека и антропологическата проблематика са в
центъра на творчеството на Достоевски, но той се интересува сякаш
най-много от свободата на човека. За него най-важна е свободата на
човека като дар и отговорност, като кръст, който е даден на човека от
Бога, а политиката или социалните проблеми са израз на човечността и хуманизма, на законите на човешката природа и нравствения
ред в света и се намират на втори план, доколкото в тях се отразяват
и проектират „големите въпроси на живота“(8).
Християнската философия на свободата е едно от най-дълбоките основания и откровения в творчеството на Достоевски. За
него свободата на личността се основава върху истинското самообладание (мъжество и умереност), доброволното самоограничение
(въздържание), самоизправление (покаяние) и самопожертвование
(състрадание и любов). (9)
В свободата човек израства като нравствена личност и се доближава до Бога и съвършената Божия любов като се уподобява на
Христос и се стреми да постигне съвършенство по образа на Христовата съвършена човечност и Божествена личност.
Само чрез това превъзмогване на егоизма и самолюбието, на
пожертвуванието в името на любовта и постигането на нравствено
съвършенство по образа и според образеца на Христовия идеал всеки човек като свободна личност може да бъде истински добър (“положително прекрасен”) като човек. А ако в съзнанието му няма място за Бог тогава свободата му няма положителен нравствен смисъл
и нравствено съдържание според закона на доброто и става “всепоз50
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воленост”(произвол). Защото, както посочва гениалният мислител и
творец “ако няма Бог, тогава за човека всичко е позволено”!
Основни изводи и заключение
Въз основата на този кратък обзор на някои от християнските
идеи и нравствени теми в творчеството на Ф.М. Достоевски можем
да направим следните по-важни изводи и заключения:
1. Достоевски е истински християнски мислител и водещ
представител на руската религиозна-философия и на християнския
религиозен ренесанс през XIX век, които са свързани с дълбоките
идеи на Богочовечеството и всеединството, на световната хармония,
въплъщението на Божествения Логос и съборността на Църквата. В
центъра на неговото творчество е идеята за човека и Богочовека, за
Христос като нравствен идеал за човека и човчеството, за съвършенството на Богочовечеството и диалектиката на Божията любов като
основа на християнството. Затова и в неговото духовно виждане за
християнство се търси и постига истински синтез между Божественото и човешкото, а този синтез е Христос и неговата съвършена
личност като нравствен идеал и цел за духовните стремежи на човека.
2. Достоевски не отрича Бога в името на човека и не допуска
да се унижава достойнството на човека в името на Бога. Неговият
хуманизъм е християнски и е изпълнен с духовните цанности на човеколюбието и състраданието. Той не приема атеистичния хуманизъм или безчовечната религия, а разкрива истинската християнска
религия – религията на Христос, като религия на радостта, любовта, свободата и братството като същевременно отрича религията
на „великия инквизитор“ – антихристиянската религия и идеологията на страха, подчинението и робството. Чрез поляризацията между Христос и антихриста, и главно чрез контрастите между образите на Христос и „великия инквизитор“, руският писател показва
двете противоположни форми на религия - истинската религия на
Христос, която е религия на любовта, и на лъжливата религия на
антихриста като религия на материализма, на страха и безчовечната
тирания. Материализмът е безсмислие и отричане на вечността и
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безсмъртието на човешкия дух според Достоевски, а християнството се основава върху съвършенството на Бога и съвършената истина
и любов на Христос, които утвърждават свободата на личността и
безсмъртието на човешкия дух.
3. Достоевски изследва свободата на човека и търси отговор
на трудните въпроси именно през призмата на диалектиката на човешкия свободен избор и последиците от него. Според него истинската свобода преминава през страданието, а отричането от свободата води до робство и тирания, които са унизителни за достойнството
на човека като личност, която е сътворена от Бога и се стреми към
съвършенството на истината и любовта. Съблазните на социализма,
атеизма, материализма и комунизма предлагат решения на земните
въпроси за разпределение на материалните блага и земното щастие
за сметка на отказ от истинската свобода и истинското достойнство
на човека. Това е едно измамно земно щастие, което се доближава до изкушенията, които Иисус Христос е отхвърлил в пустинята – атеистичните и материалистичните идеологии предлагат власт,
материални блага и земно щастие, но на цената на отказ от вярата
в Бога, свободата на личността и братството между хората, основани на закона на Христовата любов. Изкушенията на материализма и
безбожието трябва да се отхвърлят от християните, така както и Сам
Иисус Христос ги е отхвърлил в пустинята. Тази тема се разкрива в
легендата за Великия инквизитор от романа „Братя Карамазови“ и
показва по блестящ начин християнската философия и диалектиката на основните нравствени идеи в творчеството на великия руски
класик Достоевски.
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Ф. М. Достоевски и неговата апология на
вярата в Иисус Христос
Доц. д-р Димо Пенков
„Защото за мене животът е Христос...”
(Фил. 1:21)
Тази година се навършват двеста години от рождението  и сто
и четиридесет години от смъртта на бележития руски писател Ф. М.
Достоевски (30.10.1821–28.01.1881) и това е повод да си припомним
някои от великите му духовни прозрения. Неговото гениално художествено творчество е един от най-ярките примери за религиозен
прочит на човешкото битие. То, по своята същност, представлява
литературна интерпретация на евагелските разбирания на свобода,
добро, зло, Истина, вяра и неверие. Целта на настоящата публикация е да изясни по какъв начин основите на православното учение
за Богочовека намират място и израз в религиозния мироглед на писателя и възприемането му за Иисус Христос
Мисълта за огромното значение на вярата в Бога и безсмъртието на душата Ф. М. Достоевски развива в много свои съчинения
и изказвания и тя съдържа в себе си основния стълб на неговото
творчество, източник е на онова непрекъснато, преминало в големи интелектуални и нравствени борби търсене на Бога, довело го
до Иисус Христос и Православната църква.   В своя „Дневник на
писателя“ Достоевски признава, че в живота си е имал период, в
който бил изгубил Христовия образ, когато се бил превърнал в „европействуващ либерал“, както сам се изразява[1]. Възвръщането му
към Църквата се отнася към 1847 г., но истинският му катарзис е
в момента, когато е изведен на ешафода за изпълнение на смъртна
присъда за съпричастност към социалистическите идеи и участие в
клуба на М. Петрашевски и револционните кръжоци на Н. Спешнев
и С. Дуров[2]. Според Н. Лоски, през 40-те години на XIX в. Достоевски  се е намирал в период, в който закратко е изгубил вярата
си в Христос, но личността на Иисус Христос за него „внаги е била
Снимка: stihi.ru
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идеал и пътеводна светлина“[3]. При цялата сложност на характера
и нравствените проявления на своята необикновена природа, Достоевски е човек търсещ святото, изгарящ в търсенето на висша Правда – не философска, отвлечена истина, която в голямата си част
никой в нищо не задължава, но вечна Правда, явяваща се непоколебим жизнен закон[4]. Да се говори, обаче, за такава Правда може
само от гледна точка на вечността, тъй като тя е Самият Бог. Защото
отричането на идеята за Бога неминуемо, според Достоевски, води
човечеството към гибел. В устата на дявола в „Братя Карамазови”[5]
Достоевски влага следните знаменателни думи: „Според мен нищо
не трябва да се разрушава, а трябва само да се разруши в човечеството идеята за Бога, ето с какво трябва да се започне делото! С това,
с това трябва да се започне – о, слепци, нищо не разбиращи! Веднъж човечеството да се отрече поголовно от Бога, то сам-самó, без
антропофагия ще отхвърли целия предишен мироглед и, главното,
цялата предишна нравственост, и ще настъпи всичко ново. Хората
ще се съвъкупляват, за да вземат от живота всичко, което той може
да даде, но непременно за щастие и радост, единствено и само в тукашния свят. Човекът ще се възвеличи с божествен дух, титанична
гордост и ще стане човекобог… а на него „всичко е позволено”. За
Бога не съществува закон! Където застане Бог – там вече е място
Божие! Където застана аз, там сега ще стане първо място… „Всичко
е позволено и шабат!”[6]
Само чрез Христос и Неговата църква, която по дълбокото
убеждение на Достоевски е Православната църква, е възможно спасението. Иисус Христос за Достоевски не е отвлечен нравствен идеал, не е абстрактна философска истина, а абсолютно, превишаващо
всичко личностно Благо и съвършена Красота. Защото Истината –
Христос не е понятийно-познаваема истина, а е екзистенциално-познаваема – Истина, познаваема с цялото същество, Истина, която
не се знае, а се живее, Истина, която не е веднъж завинаги дадена, а
ставаща във всеки миг[7]. Или, казано с думите на Т. Елиът (1888 –
1965), „един християнин може да докаже пред хората своята вяра по
един съвършен начин, само когато заложи реално живота си за нея,
а не когато логически анализира причините за своята вяра”[8]. Истината е по-скоро екзистенциална, отколкото свързана с твърдения

или основана на факти. Истината се преживява, а не се мисли. Тя е
състоянието, при което е налице лична насоченост и личен избор.
Проблемите на човешкото съществуване надхвърлят обсега на науките[9].
Значението на Иисус Христос за Ф. М. Достоевски се разкрива от думите, изказани през 1854 г. от писателя в писмо до Н. Д.
Фонвизина: „... Аз съм дете на века, дете на неверието и съмнението от раждането си до днес, че и (зная го) до гроб. Какви страшни
мъки ми е струвала и ми струва сега тази жажда да вярвам, която
укрепва в душата ми толкова повече, колкото повече намира в себе
си обратни доводи. И все пак понякога Бог ми провожда мигове, в
които съм напълно спокоен; в тези мигове аз обичам и виждам, че
и мен ме обичат – та тъкмо в такива мигове аз изградих за себе си
такъв символ на вярата, в който всичко е ясно и свято за мен. Символът е много прост и е следният: да вярваш, че няма нищо по-прекрасно, по-дълбоко, по-симпатично, по-разумно, по-мъжествено и
по-съвършено от Христос. И не само няма, казвам си аз с ревнива
любов, но и не може да има. Нещо повече, ако някой би ми доказал,
че Христос е извън истината и истината наистина се окажеше извън
Христос, аз все пак бих предпочел да остана с Христос, отколкото с
истината”[10].
Този избор с Христос инициира онова духовно движение,
което се възпълва в причастност към Истината, и по този начин се
„разбира” Истината, произтичаща от вярата. С тази си изповед Ф.
М. Достоевски застава на страната на вярата срещу всички опити
на мисленето да търси Истината в плана на иманентното. Поради
многообразната си разчлененост човешкото знание позволява само
частично доближаване до истината, водещо, от своя страна, до несъгласуваност на самите сетива. Тази частичност е пречка за постигането на вътрешно единство у съвременния човек[11]. Нито един
човешки език, сам по себе си, не е изцяло адекватен на Истината,
нито пък може да я изчерпи[12]. Както правилно отбелязва отец
Павел Флоренски, руското понятие Истина и еврейското „`емет” се
отнасят предимно към божественото съдържание на Истина, а гръцкото Άλήθεια и латинското Veritas – към нейната човешка форма[13].
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Необикновено висока оценка на този своеобразен „символ на вярата” на гениалния руски писател дава сръбският богослов преп. Юстин Попович. Според него това е „Павлово изповядване на вярата
в Богочовека Христос. От времето на апостол Павел до сега не са
изказвани по-смели слова за незаменимостта на Господ Иисус Христос. Единственият, който може в известен смисъл да се сравни с Достоевски – това е пламенния Тертулиан със своето знаменито „Credo
quia absurdum”[14] (De Carne Christi, 5)[15]. Вярата предполага крачка отвъд аргументите на разумното, на разделното съзнание. Вярата значи разбиване на самото това отдалечило се от Бога съзнание
и осъществяване отново на нарушената връзка с Бога. Истината не
може да бъде възприета от това алиенирано съзнание непосредствено. Само по себе си, то е вече едно замъгляване на Истината. Затова
и всички опити да бъде „познат” Христос чрез разделното мислене,
да бъде сведен Той до „учението” Му или до система от категории
и абстрактни твърдения, означава да бъде унищожен Христос[16].
            В изповедта на Ф. М. Достоевски Бог се уяснява, осъзнава се
вярата, която живее вече в самия живот (животът – вяра)[17]. Този
личен избор „с Христос”, плод на решението на Достоевски да се
вгради в Истината, има за нас доказателствената сила на аргумент,
в който се разкрива дълбокия смисъл и автентичност на духовния
опит: „... животът, пише Достоевски, е изпълнен с комизъм и е величествен само във вътрешния си смисъл...”[18]. Според неговото разбиране, единствено в перспективата на Истината човек е в състояние да разгърне свободата си и да разбере, че е призван да се стреми
към богопознание и боголюбие, в което именно се състои висшето
назначение и осъществяване на човека. Истината – Христос позволява на всеки човек да схване „тайната” на своя собствен живот.
В своята изповед Ф. М. Достоевски следва Тертулиан, според когото разумът тъне в заблуда, опирайки се единствено на самия себе си и остава в това състояние, докато не достигне до самия
източник на истината, до Бога: „Та кой познава истината без Бога?”
(De anima, 1). Това се осъществява единствено във вярата. Вярата
намира своя израз тъкмо в такива парадоксални формули, защото
се издига отвъд разума. Затова нейната парадоксалност е гаранция
за сигурността ѝ[19]. Вярата полага именно целта на търсенето: „...

търсете, и ще намерите” (Мат. 7:7); тя е границата[20]. Достоевски
не желае да остане на страната на едно чисто интелектуално доказателство, а избира такова, което е изцяло вградено в религиозния
живот на човека. Според блаж. Августин онова, което е истина, се
числи към абсолютното. Нещо от това абсолютно, което е истината,
се намира в човека, и то по такъв начин, че предпоставя връзката
на човека с Истината. Да се познае Истината, означава да се влезе
в общение с Нея. Ако познаваме Истината, ние сме непосредствено
свързани с Бога[21].
Отношението на човека към Бога не се изразява чрез знанието, а в акта на вярата. Вярата е онази свобода, която Творецът е
вдъхнал на човека заедно с живота. Там, където за разума с неговите възможности свършва всичко, там започва великата и последна
борба за възможността на невероятното[22]. „Защото единеният с
Истината – според Псевдо-Дионисий Ареопагит – добре знае колко прекрасно се чувства, дори ако тълпата го смята за човек не на
себе си, забравяйки, че е нормално да излезе из себе си онзи, който
преминава от заблудата към Истината посредством действителната
вяра”[23].
Тази апология на вярата в Иисус Христос е не само ярко свидетелство за душевното състояние на Ф. М. Достоевски през този
период, но изразява и една от най-важните теми на неговите размишления: вечно неразрешимият конфликт и постоянно възобновяемият
спор между „неверието” и „вярата”, между доводите на разума и
науката в полза на света, управляван от необходимостта, игнориращ
и отричащ най-дълбоката същност на човека, от една страна, и от
друга, неунищожимият стремеж на човека към духовност[24]. Пътят на неговите герои е път на едно страдалческо изкачване от низките страсти до одухотворяващата вяра и пречистващата Христова
любов[25]. Да се постигне реализма на Достоевски извън вярата е
невъзможно, а критерият за писателя винаги е бил Христос[26].
Ф. М. Достоевски се издига във вярата си в Иисус Христос
чрез „горнилото на упорити съмнения“ и запечатва Неговия богочовешки образ в душата си чрез задълбочен личен духовен опит[27].
В записните тетрадки към „Братя Карамазови” по повод „Легенда
за Великия инквизитор” той пише: „... аз вярвам в Христос и Го
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изповядвам не като дете; моята осанна е преминала през голямото
горнило на съмненията”[28]. Най-силната част от своята вероизповед Достоевски влага почти двадесет години след писмото си до Н.
Фонвизина, в устата на своя герой от „Бесове” Ставрогин: „Ако биха
ми доказали математически[29], че истината е извън Христос, то аз
и тогава по-скоро бих се съгласил да остана с Христос, отколкото с
истината”[30].
Дългите вериги на логическите разсъждения, студеното боравене с фактите, търсенето на вътрешните зависимости между нещата изискват продължителност и не са гаранция за достигането до
Истината, защото Тя се явява резултат на вътрешно просветление.
Както още св. Гргорий Богослов отбелязва, „когато ние с нашата човешка мъдрост се стремим към знание за съществуващото, сякаш с
помощта на малък инструмент се мъчим да издигнем нещо голямо,
като пристъпваме към умопостигаемото със своите сетива, или във
всеки случай не без тях, а те ни карат да кръжим и да блуждаем и
не ни позволяват да се приобщим с чист ум към чистите неща, за
да напреднем повече в истината...”[31]. Истината е по-скоро екзистенциална, отколкото свързана с твърдения или основана на факти.
Истината се преживява, а не се мисли. Тя е състоянието, при което
са налице лична насоченост и личен избор. Проблемите на човешко съществуване надхвърлят обсега на науките. Естествената наука и математиката не могат да постигнат желаната цел – намиране
на отговор, който да донесе и знание, и щастие, защото почиват на
принципи, известни само по инстинкт или интуиция: те не могат да
бъдат утвърдени като истина. Знанието се постига чрез религиозно
събитие. Когато човек е укротил рационалното търсене на знанието,
подчинил се е на волята Божия и разполага с Божествено откровение, тогава той може да получи известно знание и да намери път към
щастието[32]. Или казано с думите на Паскал: „Сърцето има свои
основания, които разумът не познава” („Le coeur a ses raisons que le
raison ne conaît point”)[33]. Разумът има своите граници; неговото
питане е питане за реалност. За откриване на Истината е необходимо просветление, откровение, към което води вярата; тя пита за
смисъл. Самата Истина не е абстрактна идея или вещ, която чака
пасивно човекът да се приближи до нея, защото тогава тя не е актив-

на и действена. От това се предполага, че Истината е личност, която
се саморазкрива. Да познаеш Бога, не означава да имаш понятие за
Него, а предполага среща с Него в опита на вярата и установяването
на лично отношение и общение с Него. Без Иисус Христос и без
нашия живот с Него няма богопознание, няма вечен живот. „Защото
под небето няма друго име, на човеци дадено, чрез което трябва да
се спасим” (Деян. 4:12). Това означава, че няма друг път освен онзи,
по който Той е вървял, ако искаме да стигнем до желаната цел. Той
е мерилото на Истината, Той е Истината, Той е и Пътят към Истината[34]. „...Аз затова се родих, и затова дойдох на този свят, за да свидетелствувам за истината...” (Иоан 18:37). На тези Му думи Пилат
Понтийски отговаря с въпрос „Що е истина?” (Иоан. 18:38). За езичника, какъвто е и прокураторът на Юдея, понятието „истина” няма
единствено и окончателно определение. Пантеонът на езическите
богове, всеки от които носи своя „истина”, формира и особена представа, както за обкръжаващия свят, така и за отношенията между
хората[35]. Пилат не получава отговор. Живият отговор е пред него.
Но Пилат не познава в Истината нейната истинност. Подобно на Великия инквизитор от романа „Братя Карамазови“, и той получава
мълчаливия отговор на Иисус Христос. Знанието, от което се нуждае Пилат, знанието, което не достига на човечеството – е знанието
на условията за достоверност[36]. „Истината е една – пише Климент
Александрийски – а лъжливите отклонения от нея са безчислени.
Всички, стремящи се да постигнат истината, както елините, така и
варварите, в своите учения, едни повече, други по-малко съдържат
нещо от истинското учение, източник на което е Логосът”[37]. Иисус Христос не е говорител на истината, Той е самата Истина. Това
е най-забележителният факт относно Христос – неразделността на
Живот и Истина. Разделното мислене разграничава познаващия от
познаваното, субекта от обекта и с това живота от истината. За алиенираното съзнание е възможна абстрактна истина, откъсната от живота като процес на ставане. Но тъкмо тази откъснатост на истина от
живот идва да преодолее Иисус Христос. Когато Пилат Го пита „Що
е истина?” – той не съзнава колко неправомерен е неговия въпрос,
тъкмо поради Онзи, към Когото е отправен и Който Сам е Истината.
Ако Пилат Понтийски не може да разпознае Истината в лицето на
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Христос, то той не би могъл да Я узнае и чрез никакви други категории. Христос не идва да каже що е истина, а да бъде разпознат като
Истината. Той не идва да съобщи някакво неизвестно преди Него
знание, а да промени органа на човека за познание: „Чрез вяра проумяваме” (Евр. 11:3). Той идва да премахне разделението между живот и истина, между познаващ субект и познаван обект, между човека и света. Защото тези редове от разделения, на които се основава и
които се санкционират от разделното мислене, са само отражения на
разделението човек – Бог, а Христос идва тъкмо него да преодолее.
Затова Той преди всичко е Истината, неразделна от живота Му[38].
Ф. М. Достоевски не търси конкретните прагматични варианти на истината, не изследва нейните земни превъплъщения, а търси
и сочи критерий за истината не в нейния познавателен аспект, а в
нейните религиозни измерения. Познаването на Истината изисква
участието не само на ума, но и на цялото същество на човека. В
християнството Истината се постига посредством вярата (Срв. Иоан
14:6; Иоан 8:32). Изповядвайки своята вяра в Истината – Христос,
Ф. М. Достоевски я свързва с общението с Христос, факт, който е директна препратка към светите отци на Църквата. Така например, св.
Йоан Златоуст идентифицира „Истината” със Самия Христос[39],
Който казва „Аз съм пътят и истината и животът.” (Иоан 14:6).
Индивидуално изстраданата и промислена вяра на Ф. М.
Достоевски, основана на logique de coeur[40], изостря вътрешния му
взор, при което той прави категоричен избор в полза на открилата се
на нас, християните Истина – Господ Иисус Христос. Истината извън Христос – това е безблагодатната истина на „евклидовия ум”, в
която няма познание за Бога. И именно по този начин могат да бъдат
разбрани истината и свободата, за които Достоевски говори много
често в своите произведения, отразени в Божиите думи: „И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни” (Иоан. 8:32).
Единствено в перспективата на Истината човекът би могъл
да разбере как да разгърне най-пълно свободата си и да осъзнае, че
е призван да обича Бога и да вярва в Него, в което именно се състои
висшето осъществяване на човека. Този избор, това приобщаване,
но не като изпълнение на църковни правила[41], а като особен, личен свободен порив за съединяване и пребиваване в Иисус Христос,

е онази особена, тайнствена характеристика на избора в Христос, с
Христос и чрез Христос. За Ф. М. Достоевски Христос престава да
бъде историческа личност от далечното минало, за Когото се знае от
Свещените книги, а се превръща в личен Спасител, присъстващ непосредствено във всеки вярващ. В този смисъл вярата за Достоевски
винаги е търсене и в крайна сметка избор. За него боготърсенето,
богопознанието не са някаква спекулация, абстрактна метафизична теория или теоретично съзерцание на божествения “предмет”,
а отношение, екзистенциален начин на човешко живеене, пребиваване в присъствието на Бога, в Иисус Христос. За всеки, който
иска да последва Христос, се налага да изживее Истината като път.
Той не може да получи наготово Истината като последица от живота на Христос, той трябва в собствения си живот да върви по пътя
на Истината. За разделното съзнание истината е знание, за християнското съзнание Истината е битие: „...Син Божи дойде и ни даде
светлина и разум, да познаем истиннаго Бога; и ние пребъдваме в
истиннаго Бога – Неговия Син Иисуса Христа. Той е истински Бог
и живот вечен” (1Иоан. 5:20). Христос донася на човека светлината
на духовните идеали, придаващи смисъл на земния път на човека.
Вярата в мислителния хоризонт на Ф. М. Достоевски не е
вярата на хуманизма, а е вяра в Голготската саможертва на Иисус
Христос, т.е. вяра, която се възприема не като доктрина за добродетелно поведение, а като съучастие на човека и човечеството в живота
на Богочовека Христос, в Неговата смърт и славно Възкресение. За
Ф. М. Достоевски истинското богопознание (а неговото творчество
е форма на богопознание в художествено въплъщение – б.а.) е възможно само чрез Иисус Христос, или както пише Бл. Паскал, „без
този посредник всяко общуване с Бога ни е отнето; чрез Христос
познаваме Бога; всички, които са претендирали, че Го познават, и са
доказвали съществуването Му без Иисус Христос, са си служили с
неубедителни доводи”[42]. Единствено чрез Иисус Христос, Който
е „пътят, и истината и животът” (Иоан. 14:6), според Паскал, познаваме не само Бога, но и себе си. Само чрез Него познаваме живота и
смъртта”[43].
Приемането на Иисус Христос за Истината е акт, върху който
Ф. М. Достоевски изгражда своята apologia pro fide sua[44]. За Дос-
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тоевски откриването на Истината в крайна сметка води до постигането на истинно познание за тайната на Христос, Който е Истината
par excellence.
В своето творчество Ф. М. Достоевски никога не отделя Истината от Доброто и Красотата. И в това е безспорно прав, защото
тези категории живеят само в съюз помежду си. Доброто, отделено
от истината и красотата, е само неопределено чувство, безсилен порив; отвлечената истина е само нищо незначеща дума, а красотата
без доброто и истината е кумир. За Достоевски това са само три
неделими форми на една и съща безусловна идея. Разкрилата се в
Иисус Христос безкрайност на Божественото – това е едновременно
и най-голямо добро, и най-висша истина, и най-съвършена красота.
Истината е доброто, възприето от човешкия ум; красотата е същото
това добро и същата тази истина, въплътена в жива, конкретна форма[45]. И пълното й въплъщаване във всичко е вече и край, и цел, и
съвършенство, и ето защо Достоевски казва, че „красотата ще спаси
света”[46]. Красотата, Която спасява света, е Иисус Христос, Който
пожертва Себе Си за спасението на човека. Именно тази Красота е
средството за спасението на света и символ на истинското битие[47].
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Достойнство на
свещенослужителя
според светите
отци от I-IV век
Марта Георгиева
Abstract: The present text examines the dignity of the priest as a
substantive requisite but not the only condition for the ministry in the
Church. Fathers from the I-IV centuries take the view that the divine
grace and benediction for ministry are independent of the personal
qualities of the bearer. The case of interruption of the connection between
the Church and his minister due to sins demands canons of the Church to
take the rule for the priest with love and care. The conclusion is that the
ecclesiastical construction requires an active love, and salvation is not
separate action of the person itself.
Keywords: priest, dignity, sins, canons.
68

Систематическо богословие

Съвременните случаи на
недостойни
свещенослужители поставени под забрана за извършване на свещенослужение
налагат нуждата от по-детайлно
разбиране и изследване на проблема. За целта ще бъдат изложени възгледите на светите отци
от I-IV век, които са разглеждали подобни въпроси. В християнското свещенослужение се
обръща особено внимание на
личностните
характеристики,
които изпълват свещенослужителя, което е породено от факта,
че той трябва да подражава във
всичко на Христос.
Историческо доказателство от началото на III век е, че
изборът на епископ е бил придружен от виковете: Достоен! Ἄξιος!
[1], но възгласът за избора не е на
посвещаваният, а на Църквата.
Значенията на старогръцката дума ἄγω – „водя“, „убеждавам“, „празнувам, „женя се“,
описват статута и действията,
които произлизат от ръкоположението. Ръкоположеният става
служител на Христа, разпоредител на Божиите тайни, посредник между Бога и човеците и
обладател на власт в Църквата,
която е тяло Христово“[2].
Отговорността за избора
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на достоен свещенослужител е
голяма, тъй като свещенослужението се възлага и извършва по
Божествен призив. Наказание
грози този, който увещава недостойния за свещенство, а „който
връчи властта на човек, вреден
за Църквата, ще бъде виновен за
неговите постъпки“[3], твърди
св. Йоан Златоуст.
Ритуалът по ръкоположение през разглеждания период е
в процес на оформяне, а несъвършенството на формалната страна
на тайнството, изложена от светите отци, се дължи на факта,
че тя все още не е установена.
Първите примери за употреба на
думата „тайнство“ по отношение
на свещенството като тайнствено-благодатно действие датират
от XII век, но в периода I-IV век
същността на свещенството вече
е богословски осмислена по своя
божествен произход.[4]
Сакраментално богословие на
свещенството
Сакраменталното богословие се изгражда върху думите на апостола, че Бог „не приема служение от човешки ръце“
(Деян. 17:25). В този случай кой
е достоен да служи на Бога? Мо-
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литвите, които се изричат при
ръкоположение отразяват колко
слаба е човешката природа за изпълнение на свещенослужението. След ръкоположение, макар
и недостоен, свещенослужителят извършва своето служение с
помощта на действията Божии,
Които Бог изпраща свише по
време на Литургия, а влиянието
на Светия Дух възпълва всяко
служение според сана. Следователно, достойнството на свещенослужителите произлиза не от
човека, а от Бога.[5]
Свещенството е свято и
безукорно, както го описва св.
Ефрем Сирин в „За свещенството“: „Почитай йерея […] дори
да не знаеш какъв е той, достоен или недостоен не го презирай
по заповед Христова. Както не
търпи вреда светлото злато, дори
покрито с кал, а също и най-чистият бисер докоснат до нечиста
и скверна вещ, по същия начин
и свещенството не се осквернява от човека, който го е получил,
пък бил той и недостоен.“[6]
Свещениците винаги са
за пример на общността, „и очите ти ще виждат твоите учители“
(Ис. 30:20). Свети Йоан Златоуст описва какво трябва да бъде
отношението към всеки свещенослужител: „Не е ли ангел на
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Господа? Нима от себе си говори? Ако го презираш, презираш
не него, а ръкоположилия го Бог.
Откъде, ще кажеш, е известно,
че Бог го е ръкоположил? Ако
обаче ти не си убеден в това, надеждата ти е напразна; ако Бог не
извършва нищо чрез него, нито
кръщение имаш, нито участваш
в тайнствата, нито благословения получаваш и следователно
не си християнин. Не всяка природа ръкополага Бог, но действа
чрез всички Сам, макар и били
те недостойни, заради спасението на народа“[7]. Тази позиция
на светителя, не прикрива и не
оправдава недостойнството на
отделен свещенослужител, а се
грижи за всяка душа, като я пази
от греха на осъждането.
Свещенослужителят носи
много повече от физическите си
данни и своя вътрешен характер,
личните му качества имат пряко
отношение към другите, за които той е пример и образец, но
неговото свещенослужение не
се слива с личността му. Свети
Амвросий Медиолански съветва
да не се съсредоточава погледът
върху заслугите или недостатъците на личността, а само върху
служението, което тази личност
извършва като свещеник.[8]
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Низвержението от сан
Сакраментално богословие, което беше изложено се
сблъсква с въпроса за недостойнството на свещенослужителите,
в този случай учението за „неизгладимия печат“ на свещенството води със себе си идеята за
изключителна индивидуалност,
която не може да бъде приета от
православното съзнание.[9]
В творбите на светите
отци от IV век независимостта
на благодатта на свещенството
от личните качества на носителя е ясно изразена. Божествената благодат изцелява и допълва
оскъднялата душа на свещеника,
и му дарява възможност за изпълнение на служението, дарява
му и надежда за неосъждане на
Страшния съд, защото службата
на свещенството е заплашена с
множество наказания[10], както
твърди св. Йоан Златоуст.
Божията благодат остава
и се обновява в ръкоположения
свещеник, когато той не отстъпва от Бога[11]. В противен случай тя се отдръпва и връзката с
Църквата се прекъсва поради
недостойнство на свещеника,
изразено в грехове свързани с
йерархичния сан (заплащане за
Причастие, продаване на благо71

дат, злоупотреба с власт и ерес)
или в лични грехове (чревоугодие, леност, алчност, второбрачие), и както казва, св. Григорий:
„пази ме – от лошите епископи
[…] всеки може да получи високо положение, но не всеки – благодат“ [12]. Църквата е създала
боговдъхновени канони, които
определят действията и живота
на своите свещенослужителите.
Разглеждането на тези канони
не бива да бъде нито формално,
нито изолирано от еклисиологичния контекст, защото канон
на Църквата е личността на Господ Иисус Христос.[13]
Низвержението от сан е
нежелана канонична процедура,
която се прилага, когато ползата
от свещенослужението е нарушена, и когато свещенослужителят не е спазил църковната
дисциплина. Съответните канони в каноничния корпус определят юридическите последствия,
които получават виновните в
канонични нарушения. Налагат
се „наказания“ и „исправления“
на местни събори, а при по-сериозни нарушения последиците
са „низвержение от сан без отлъчване от причастие“   и „низвержение от сан с отлъчване от
причастие“[14].
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Еклисиологично изграждане
на общността

също утвърждава, че свещенослужителят не е сам в своето
служение, той има нужда от подСвещенството образува крепата и молитвите на еклесийерархия с еклисиологично зна- алната общност[17], за да изчение и това е „костната струк- пълнява достойно и правилно
тура“ на Църквата[15]. При раз- Божията повеля „паси Моите агвитието на костната структура в ънца“ (Иоан. 21:15).
човешкото тяло някои кости се
втвърдяват с времето и доказЗаключение
ват своята функция, а понякога израстват кости, които биват
Светите отци от I-IV ясно
премахвани, в църковното тяло разграничават благодатното, даподобно развитие намира своето реното от Бога свещенослужесъществуване.
ние и личността на всеки отдеОтричането на недостой- лен свещенослужител, който не
ния свещенослужител е раз- е освободен от отговорността да
бираемо поради „опасност от полага постоянни усилия за прилъжебратя“ (2Кор. 11:26). Отно- добиване на висока нравствена
шението на ранната Църква към чистота, която е необходима за
недостойния свещенослужител служение на Бога. Еклисиолое изложено от свещеномъченик гичното изграждане на общПоликарп, епископ на Смирна, ността изисква, никой да не бъде
който увещава филипяни към изоставен, всеки мирянин или
умереност към съгрешилия и свещенослужител да бъде спаизпаднал в алчност презвитер сен. Каноните на Църквата доВалент, който също като други казват желанието за поправяне
безчестни презвитери, „така и не на съгрешилите си служители,
разбира мястото, което му е по- като дори и при низвержение
верено […] но не смятайте таки- от сан те остават в Църквата с
ва за врагове, а ги призовете от- възможност за спасение. Спаново като отпаднали и заблудени сението не е индивидуално
членове, за да спасите цялото си действие, то се постига чрез друтяло. Защото правейки това, вие гите в съгласие и любов, и тази
самите вас изграждате.“ [16]
безкрайна любов се постига
Свети Йоан Златоуст само и единствено в Христос.
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