
Християнските идеи в творчеството на Ф. М. Достоевски и

духовните корени на руската религиозна философия през ХIХ

и ХХ век

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 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 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,1 се разпростира не

само в областта на художествената литература и изящната словесност,  но

също така  и в областта  на философията,  антропологията,  психологията  и

етиката.  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  култура  като публицист  и  мислител  през  втората

половина на ХIХ век.  Погледнато от този ракурс,  и преценявано  от  тази

духовна перспектива, водещите теми и идеи на творчеството на Достоевски,

1 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“. 
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които  разкриват  литературните,  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 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  масеианизъм,  пронизани  от  духа  на  „етическия

максимализъм“.“ 2 

Руските  литературни  критици  и  религиозни  философи  в  началото

започват  да  разглеждат  фигурата  и  творчеството  на  Достоевски  заедно  с

това на Лев Толстой и да анализират литературното им дело като водещи

автори и големи руски класици. Макар и двамата да разкриват и въплъщават

в  своите  романи проблемите  на  руската  култура,  и  да  разбулват  руската

душа,  то  между  тях  съществува  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

2 Станков, Д. Фьодор Михайлович Достоевски. – В: Нов речник по морал и етика. София,
2008. 502.
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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. Това са вечните или „проклети въпроси“ за вярата и

неверието, за доброто и злото, за свободата и смисъла на страданието, за

живота и смъртта.3 

Достоевски подобно на 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 Владимир Соловьов,

Василий  Розанов,4 Димитрий  Мережковски,  Сергий  Булгаков,5 Николай

Бердяев  и  Николай Лоски,  са  тези,  които  показват  ясно  и  разкриват

убедително дълбоките 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  своето  творчество.  Това  са  общочовешките

проблеми  за  вярата  и  неверието,  за  съмнението  и  страданието,  за

престъплението и злото, за свободата и щастието. Тези въпроси са дълбоко

философски  и  религиозни  по  своя  характер,  а  не  само  чисто  социални,

политически или повърхностно-идеологически проблеми на времето.

1.1.Основни етапи в развитието на творчеството на Достоевски

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

3 Срв.  Пенов, Д. Към философията на религията. – В:  Годишник на духовната академия,
Т.VІІ, 1957/1958, С., 1958, с. 391.
4 Розанов,  В. Легенда  о  Великом  инквизиторе  Ф.М.Достоевского.  Опыт  критического
коментария. – В: Мисли о литературе. Москва, 1989. 41-157.
5 Булгаков, С. Иван Карамазов как философский тип. – В: Сочинения в 2-х томах. Т.2.
Москва, 1993. 15-45.

45



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.

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 расъждава върху типичните за

руската философска традиция въпроси за ролята на Русия в европейската

цивилизация.  През  този  период  Достоевски  убедено  превъзмогва

увлеченията по социалистическите идеи и защитава идейното направление

на  руското  народничество  и  т.нар.  почвеничество  –  философско  и

6 Долгушин, Д.,  Цыплаков,  Д. Религиозно-философская  культура Росии.  Новосибирск,
2011. 276-282.

46



обществено-политическо  направление,  според  което  Русия  трябва  да

възражда своята християнска духовна култура и православни традиции, а не

да се стреми да възприема механично западната европейска цивилизация. 

Така  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 заема своето заслужено мястото като една от

ключовите фигури в християнската мисъл на своето време и става изразител

на идейните търсения на руската  религиозно-философска мисъл,  която се

обръща към вярата в Христос и се стреми да намери отговори на житейските

и социални въпроси в светлината на християнството. 

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  изследователите  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.7 

Особено място в това отношение 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.8  

7 Срв.  Сальвестрони, С. Библейские и святоотеческие источники романов Достоевского.
СПб, 2001.
8 Срв. Иустин (Попович), преп. Философия и религия Ф.М. Достоевского. Минск, 2008.
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1.2. Идеите на хуманизма и социализма  

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  психологически  проблеми  на  междучовешките  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. Всички тези теми присъстват по един или друг начин в

неговото  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 се задълбочава и разширява като

основа насока във всички негови романи.9 

В  последните  зрели  творби  като  „Престъпление  и  наказание“,

„Идиот“,  „Бесове“  и  „Братя  Карамазови“  тази  антропологична

проблематика придобива познатата и характерна за Достоевски сериозност,

дълбочина, драматизъм и класическа форма. 

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

9 В романите на Достоевски присъства една много сериозна типологизация на човешките
характери, която се развива постепенно и задълбочава все повече като достига до сериозни
антропологични прозрения. – срв.  Касаткина, Т. Характерология Достоевского. М., 1996;
Криныцин,  А. Исповедь  подпольного  человека.  К  антропологии  Ф.М.  Достоевского.
Москва, 2001.
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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  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.10

Самият Достоевски в началото на своята литературна дейност е бил

силно повлиян от творчеството на Гогол и идеите на Белински, а неговият

първи роман „Бедни хора“ (1845), чрез който той пробива в литературата и

си спечелва името на добър писател, е посветен именно на тази модерна за

времето и социално значима проблематика. В ранните романи и повести на

писателя  като  „Бедни  хора“,  „Унизените  и  оскърбените“,  „Записки  от

мъртвия дом“  и „Записки от подземието“  преобладават хуманистичните

идеи  в  тълкуването  на  съдбата  и  страданията  на  модерния  човек.  В  по-

късните творби на писателя, темите и проблемите на хуманизма, свързани с

идеите на френския утопичен социализъм, присъстват също, но постепенно

заемат  една  по-периферно  и  второстепенно  място.  Всички  тези  идеи,  в

литературната им и философска перспектива, се разглеждат и третират от

руския писател по един не толкова доктринерски и дидактичен начин, а чрез

своеобразен за самия него и предимно критичен подход. По един уникален и

гениален начин големият мислител и творец превръща своето литературно

творчество  в  пресечна  точка  на  модерната  европейска  философия  и

западните хуманистични и социалистически идеи, от една страна, но също

така и в трибуна на християнската духовна култура и руската православна

традиция,  от  друга.  Основният  въпрос,  който  занимава  Достоевски  в

10 Срв. Бахтин, М. Проблемы творчества Достоевского. Москва, 1994.
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светлината  на  християнската  вяра  е  възможни  ли  са  истинска  свобода,

равенство и братство между хората без вярата в Бога и човеколюбието, на

което ни учи Иисус Христос? Възможна ли е истинска свобода без вяра в

богоподобието на човека и истинско братство и любов между хората без

единство и братство в Христос?11 

В светлината на тези християнски нравствени принципи и истини за

човека и човешкото братство в Христос Достоевски започва да се отнася

критично  към  идеите  на  френския  утопичен  социализъм  и  счита,  че  по-

адекватни за Русия са идеите за човешкото братство и общност, вкоренени в

духовните  традиции на руския народ и на специфичния руски народнически

социализъм.  От идейна гледна точка Достоевски принадлежи именно към

това  направление  на  социализма,  а  не  към  утопичния  или  марксистки

социализъм, които са свързани с религиозния нихилизъм и анархистичните

идеи,  насочени  срещу  християнската  култура  и  традиция  на  обществото.

Идеите на руското народничество, което се противопоставя на механичното

цивилизоване  на  руския  народ  по  западния  модел  на  европейската

цивилизация, са свързани с истините на християнството и с православната

културна традиция на руския народ.12 

Достоевски приема, че държавата и управляващия политически слой

в Русия са се откъснали от духовните корени на руския народ и са загубили

своята истинска връзка с християнството, която им придава жизненост и с

народната  култура.  Още  реформите  на  император  Петър  I  в  Русия

поляризират  обществото  и  провокират  създаването  на  една  оригинална

руска християнска философия и самобитна обществено-политическа мисъл,

които  дават  тласък  на  формирането  на  по-късната  руска  религиозна

философия. Предвестници и основатели на това ново християнско движение

са  философите-славянофили,  които се  опитват  да осмислят  по нов  начин

11 В своето детство чрез семейния живот Достоевски е бил свързан с християнската вяра и
Православната църква, но постепенно в младостта си става критичен към някои аспекти на
църковния живот, но никога не се обръща срещу личността на Иисус Христос. Затова дори
когато симпаизира на социалистическите идеи той не приема като задължителна връзката
между социализма и атеизма.
12 Срв.  Котельников,  В. Православные  подвижники  и  русская  литература.  На  пути  к
Оптиной. Москва, 2002.
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християнската  история  и  европейската  култура  въз  основата  на  едно

преимуществено историософско измерение да философския светоглед. 

Както славянофилите, така и западниците, към които принадлежат и

социалистите, се стремят да изградят своята обществена философия, която

да  разкрие  смисъла  на  историята  и  същинските  духовни  основи  на

обществото  като  отговори  на  новите  предизвикателства  на  времето.  В

същата  насока  на  християнско  мислене  се  развива  и  обществено-

политическата  философия  в  творчеството  на  Фьодор  Достоевски,  който

взима от православието и славянофилите основните принципи за духовното

величие и достойнство  на човека,  за  свободата  на мисълта  и съвестта  на

отделната  личност,  за  братолюбието  и  състраданието  към  ближните  и

нуждаещите  се.  Идеите  на  Достоевски  се  основават  също  така  върху

стремежа  към  истинска  свобода  и  творчество  в  социалния  живот  и

разбирането за нравствената природа на политиката и социалната функция

на  държавата.  Поради  силната  държавна  цензура  на  имперското

правителство, което ограничава и репресира руските мислители в областта

на  обществената  и  политическа  философия,  този  тип  духовна  и

интелектуална  активност  се  пренасочва  през  XIX век  от  политиката  към

областта  на  литературата.  Това  е  и  причината  много  от  тези  социални,

етически  и  политически  въпроси  да  се  обсъждат  в  големите  творби  на

руската  класическа  литература,  а  писатели  като  Ф.  М.  Достоевски,  Лев

Толствой,  Николай  Гогол  и  Иван  Тургенев  да  превръщат  постоянно  в

предмет на своето литературно творчество много от актуалните въпроси на

политическата философия, на европейската политика и актуалните морални

дилеми на обществото.13

По този начин се формира и критичния подход на Достоевски към

западните  идеи  на  социализма,  който  е  свързан  с  народничеството  и

близостта  до  идеите  на  славянофилите  и  историософията  на  Николай

Данилевски (1822-1885). Идеите на руския народнически социализъм водят

до оформянето на собствените философски възгледи и убеждения на руския

писател,  които  са  израз  на  християнския  хуманизъм.  В  рамките  на  тази

13 Срв. Мочульский, К. Гоголь, Соловьов, Достоевский. Москва, 1995.
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негова  светогледна  система  християнството  играе  важно  място  в

изследването на човешката житейска съдба и на осмислянето на пътищата за

развитие на обществото.14 

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 за обществото. Постепенно от идеите на хуманизма и

социализма,  които  са  свързани  с  западния  европейски  просвещенски

светоглед,  Достоевски преминава към по-дълбоките духовни проблеми на

човешкия живот и екзистенциалните въпроси за 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 и мястото

на политическите идеи и проекти за външно преустройство на държавата.

1.2. Преминаване от идеите на хуманизма към християнството

Времето  на  50-те  години  на  ХIХ век  е  свързано  с  периода  на

заточение и странстване на Достоевски преди той да се завърне отново към

литературна и публицистична дейност в началото на 60-те години. През този

период  Достоевски  постепенно  превъзмогва  идеологическите  граници  на

западния  тип  хуманизъм  и  популярния  руски  тип  анархистичен  и

нихилистичен социализъм,  който се бори с вярата и духовната  култура в

името  на  социалния  идеал  за  земно  щастие  и  справедливост.  Писателят

задълбочава своята християнска вяра и разбира, че промяната в живота на

човек тръгва от дълбините на неговото сърце и се проявява в последствие

във външните социални отношения. Това духовно и идейно преосмисляне се

14 Срв. Лазари, А. де. В кругу Федора Достоевского. Почвеничество. Москва, 2004. 
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случва  чрез  трудностите  и  изпитанията  на  заточението,  заради  опита  от

страданието,  но  и  посредством  активното  четене  на  Новия  Завет.15

Достоевски  наблюдава внимателно  съдбата  на  осъдените  на  каторга  свои

сънародници,  размисля  върху човешките  дела  и  започва  да  ги  преценява

през призмата и  духовната дълбочина на Христовото учение и истините на

Евангелието. Той търси смисъла на страданието и пътя към щастието, търси

истинския път и достига до „преоценката на ценностите“ и „прераждането

на  убежденията“.  Това  постепенно  разширява  изключително  много

духовните хоризонти на автора и задълбочава неговия поглед към съдбата

на  човека.  Той  се  интересува  от  причините  за  злото  и  страданието  и  ги

открива в християнското учение за свободата на човешкия избор и ролята на

вътрешните  мотиви,  подбуди  и  увлечения  на  личността.  Достига  до

християнската  идея  за сърцето на човека като духовно поле,  на което се

разгръща войната между Бога и дявола.

Темата  за  каторжниците  е  водеща в  романа „Записки  от мъртвия

дом“16,  който е  плод на този важен екзистенциален опит на  автора.  Този

роман  е  посветен  на  сложните  нравствени  въпроси  за  доброто  и  злото,

престъпленията  и  наказанията,  разглеждани  както  от  гледна  точка  на

формалната  правно-юридическа  логика  на  човешкия  закон,  така  и  от

християнската нравствена същност на Божия закон и моралната страна на

човешкото  поведение.  Самият  Достоевски  свидетелства,  че  неговите

първоначални  философски  „убеждения“,  които  били  свързани  с

европейските  принципи  на  хуманизма  и  идеите  на  социализма,  са

претърпели  едно  сериозно  „преобразяване“  и  „прераждане“,  което  го  е

довело  до  по-задълбочена  духовна  рефлексия  и  религиозна  философия,

основаващи се на християнството. Чрез тази именно духовна и религиозно-

философска  трактовка  на  проблемите  на  хуманизма  и  социализма

Достоевски  съумява  да  погледне  под  повърхността  на  идейните  и

15 Преди заточението и каторгата Достоевски получава един екземпляр на Новия Завет от
Наталия Фонвизина, съпруга на осъден офецер-декабрист, което има ключово значение за
по-нататъшното оформяне на възгледите и убежденията на писателя. Той започва да чете
постоянно Евангелието и да осмисля усилено събитията от човешкия живот и различните
състояния  на  човешкото  съзнание  през  духовната  и  библейска  перспектива  на
християнството. 
16 Срв. Достоевский, Ф.М. Записки из мертвого дома. Ленинград, 1972. 
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психологически  аспекти  на  човешкия  живот  и  започва  да  търси  по-

дълбоките  вътрешни  противоречия  в  съзнанието  на  човека.  Това  се

„подземните пластове“ на човешката душа, които определят драматизма на

човешкото  съществуване  и  се  отразяват  върху  нравствения  избор  и

екзистенциалните  проблеми  на  конкретното  човешко  битие  и

съществуване.17    

В много от своите романи, и главно чрез образите на своите герои,

Достоевски поставя  множество въпроси от  областта  на  вярата,  моралната

философия,  обществените  идеали  и  политическата  мисъл.  Той  разгръща

диалектически  чрез  сюжетите  и  персонажите  на  своето  литературно

творчество основни християнски истини и нравствени идеи и дава израз на

своята християнска етическа визия и социална философия, основани върху

хуманността и достойнството на всеки отделен човек.18 Писателят е особено

чувствителен  към  човешката  участ  и  житейска  съдба  на  най-малките  и

страдащите сред хората и за отговорността на човешкото общество за най-

беззащитните  и  децата.  Той  апелира  за  човечност  и  истински  братски

отношения,  основани  на  действена  любов  към  ближния,  милосърдие,

състрадание и грижа за слабите.  

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  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.  За  него

политиката или социалните проблеми са израз на човечността и се намират

на втори план, доколкото в тях се отразяват и проектират „големите въпроси

на живота“.19

17 Иванов, В. Достоевский и роман-трагедия. – В: Родное и вселенское. Москва, 1994. 292-
311.
18 Фридландер,  Г.  Творческий  процес  Достоевского.  –  В:  Фридландер,  Г.  Пушкин.
Достоевский. Серебряный век. СПб, 1995. 315.
19 Срв. Лаут, Р. Философия Достоевского в систематическом изложении. Москва, 1996.
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1.3. Образите на героите на Достоевски като прототипи

В своите романи Достоевски си поставя за цел да разкрива образите

на  морално  здравите  и  духовно  устойчиви  в  нравствените  си  убеждения

личности, които представляват положителните му герои. Такъв е например

образът  на  княз  Мишкин  в  романа  „Идиот“.  Същевременно,  обаче  като

добър  психолог  и  антрополог  Достоевски  иска  да  покажа  и  вътрешното

духовно  и  нравствено  разложение  на  личността,  до  което  достигат

злонамерените  или  идейно  нестабилни  и  объркани личности.  Класически

пример за това е образът на Разколников от „Престъпление и наказание“.

Този  роман  е  най-големият  криминален  роман  въобще  в  световната

литература и художествен шедьовър на човешката психология.  Писателят

изследва  зараждането  и  реализацията  на  престъпното  намерение  в

човешкото съзнание и последващите терзания на съвестта на престъпника,

които го подтикват да възстанови вътрешния мир със себе си като понесе

доброволно справедливото наказание, което заслужава.20 

Достоевски  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.  Тези отрицателни образи са също изключително силно

въздействащи,  защото 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  духовни

терзания на съвестта на разколебаните в своята вяра или християнски морал

20 Срв. Достоевски, Ф.М. Престъпление и наказание. София, 1982
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съвременни индивиди. Това са трагични образи, които се опитват да намерят

себе си, да реализират своите идеали или да се освободят 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  съмопревъзнасяне,  се  опитва  да  измести  в

съзнанието си вярата в Бога или да замести евангелските истини на Христос

с някои политически и философски идеологии. Такива са идеите на атеизма

и  безбожието  или  ницшеанската  идея  за  свръх-човека,21 които  се

противопоставят  на  християнството  и  се  опитват  да  изграждат  свои

философски система или цялостен светоглед. Това са също така и идеите на

марксисткия социализъм и комунизма, на които в руското общество имало

фанатично предани интелигенти, които били готови да пожертват живота си

в името на революционни и анархистични утопични проекти и цели. 

Независимо от външните обстоятелства или от общественото мнение

според големия писател дълбоко в своето съзнание понякога престъпилите

закона  си  остават  достойно  и  нравствено  положителни  личности,  а

живеещите  порядъчно  и  привидно  законопослушно  е  възможно  да  са

обхванати от неготивни чувства или разяждани от завист, гордост, алчност

или  лицемерие.  Тази  тема  е  една  от  водещите  в  романите  „Записки  от

мъртвия  дом“  и  „Престъпление  и  наказание“,  в  които  Достоевски

проблематизира именно различните измерения на морала, справедливостта и

престъплението.  Той  често  се  интересува  от  мотивите  на  тези,  които

извършват закононарушения водени от чисти подбуди, безкористно чувство

на състрадание към ближните, в защита на своето човешко достойнство или

като  протест  срещу  безчовечното  и  деспотично  отношение  на

бюрократичната  държава и несправедливостта  на човешките закони.  Тази

тема  за  законността  и  за  злото,  за  престъплението,  наказанието  и

21 Интересна  е  връзката,  която  Достоевски  прави  с  идеите  на  Ницше.  В  романа
„Престъпление  и  наказание“  Разколников  е  обхванат  от  основната  идея  на  Ницше  за
свръхчовека и волята за власт, която го подтиква да наруши закона и да извърши убийство,
защото  по  този  начин  иска  да  получи  сила  и  власт  над  обикновените  хора.  Силата  и
дълбочината  на  този  образ  кара  самия  Фридрих  Ницше да  признае  Достоевски  за  най-
големия психолог от когото той самия се е учил.
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страданието сближава Достоевски с някои основни идеи от учението на Лев

Толстой, но в романите на първия драматизмът и трагизмът на човешкото

съществуване не са свързани с идеите на нихилизма или анархизма, а по-

скоро  с  християнските  идеи  за  страданието  като  път  на  очистване  и

просветление на съзнанието. 

2. Ф. М. Достоевски и руската религиозно-философска традиция

Първоначално  идеите  и  проблемите  на  романите  на  Достоевски,  и

въобще  цялата  идейна  насока  на  творчеството  на  руския  писател,  са  се

разглеждали  от  специализираната  критика  и  широката  публика  само  и

единствено през призмата на литературата или в светлината на идеите на

хуманизма и социализма, които били модерни за руската култура през ХIХ

век. Осмислянето на делото на руския гений отвъд чисто литературната и

художествена форма на неговите произведения е свързано с религиозното

възраждане и преоткриването на християнския светоглед в руската култура

в края на ХIХ век. От началото на ХХ век чрез задълбочените философски

изследвания Николай Бердяев (1874-1948),22 Николай Лоски (1870-1965) и

Семьон  Франк  (1877-1950)  връзката  на  Достоевски  с  руската-религиозна

философия е разкрита по един още по-зъдълбочен и цялостен начин.

 В своите ранни години Достоевски принадлежи към движението на

зараждащия  се  социализъм  в  Русия,  което  все  още  не  прокарва  рязко

разделение  между  въпросите  на  индивидуалния  морал  и  обществената

философия.  Етическите  въпроси  на  индивидуалната  нравственост  и

обществения  морал,  които  според  християнството,  са  дълбоко  свързани

помежду  си  заради  човешкото  и  човечността,  се  проявяват  както  в

съзнанието  на  отделния  човек,  така  и  в  границите  на  социалното  цяло.

Рязкото разграничение и противопоставяне между въпросите  на личния и

обществения  живот,  противопоставянето  на  индивидуалната  етика  и

обществения морал и прокарването на разрив между отделния индивид и

22 Според Николай Бердяев Достоевски е истински пророк на Руската революция, който
предвижда  пагубните  последици  от  атеизма  и  нихилизма  на  руските  марксисти  и
социалисти.  В разгара  на Болшевишката революция Бердяев чете  курс от лекции върху
християнското миросъзерцание на Достоевски в Свободната академия за духовна култура,
от които се  ражда и книгата  на руския философ“миросозерцание Достоевского“.  –  Срв.
Бердяев, Н. Мирогледът на Достоевски. София, 1992.
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социалния колектив, се оформя и обособява по един категоричен начин при

прехода от ранния социализъм към по-късния марксистки тип социализъм.

Това състояние на противопоставяне между личното и общественото според

Достоевски е израз на кризата на европейската цивилизация и отдалечаване

от духовните корени на християнството. В идеологията на марксизма, която

се  основава  върху  материализма  и  атеистическия  хуманизъм,  отделната

личност  се  подчинява  на  социалния  колектив  и  бива  пожертвана  за

политическите  цели  на  цялото.  Тази  тенденция  на  светския  хуманизъм и

идеологията на социализма е доловена и усетена от християнската съвест на

гениалния творец Достоевски и той е посветил много страници от своето

творчество, за да илюстрира и докаже нейните пагубни последици. 

Според  Достоевски  ако  хуманизмът  и  социализмът  се  откъснат  от

християнството не могат да постигната своите цели,  които са истинското

братство  между  човеците  и  достигането  до  съвваршената  християнска

любов между хората, заповядана от Иисус Христос.23 В този именно закон за

свободната любов към Бога и ближните може да се постигне и иситнската

справедливост  за  всеки  и  за  всички.  Безбожието  и  неверието  водят  до

крайности  и  противоречия,  които  пораждат  егоизъм  или  безчовечна

тирания.  Те  водят  както  до  безчовечността  на  крайния  индивидуализъм,

който  убива  личността  в  рамките  на  егоизма  и  самолюбието,  така  и  до

крайностите  на  безчовечния  колективизма,  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 мястото на истинската вяра в

Бога и истинската вяра в човека да се постави мечтата за „светлото бъдеще“

на „земния рай“, който е земна тиранична организация, отнемаща свободата

на човека.24

Достоевски  е  християнски  реалист,  който  изгражда  правдиви  и

сложни образи на реалистични персонажи,  които са прототипи на реални

човешки характери или художествен израз  на реални житейски ситуации.

Чрез  своите  герои  писателят  се  опитва  да  разкрие  и  изгради  определени

23 Срв. Де Любак, А. Драма атеистического гуманизма. Москва, 1997. 220.
24 Срв. Бердяев, Н. Извори и смисъл на руския комунизъм. София, 1994.
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духовни  човешки  съдби  и  типове  личности,  които  са  въплъщение  на

нравствени  идеи.  Без  да  проповядва  дидактично  или  да  изпада  в

морализаторство,  както  например  подхожда  Лев  Толстой,  Достоевски

успява да изрази и разкрие по убедителен начин християнската истина за

човека. Той показва убедително чрез своите герои и класически романи, че

истинският път на човека в този свят е пътят на свободата, която е кръст и

страдание в следването на Христос, а лъжливият и фалшив път на неверието

и безбожието е път на страха, принудата и тиранията. Христос ни призовава

да прием мъжествено своя кръст като свободни личности и да отхвърлим

изкушенията и съблазните на безбожието и лъжливите идеологии за земното

щастие и прогрес без Бога и закона на любовта.  

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.

Съблазните на социализма,  атеизма, материализма и комунизма предлагат

решения  на  земните  въпроси  за  разпределение  на  материалните  блага  за

сметка на отказ от истинската свобода и достойнство на човека. Това е едно

измамно земно щастие, което се доближава до изкушенията,  които Иисус

Христос е отхвърлил в пустинята – атеистичните идеологии предлагат власт,

материални блага и земно щастие, но на цената на отказ от вярата в Бога и

братството  между  хората,  основано  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. Тази тема се

разкрива  в  легендата  за  Великия  инквизитор  от  романа  „Братя

Карамазови“.25 

Чрез тези свои идеи, разкрити в своите зрели романи Достоевски се

превръща  в  един  истински  християнски  мислител  и  екзистенциален  тип

философ,26 който изгражда една цялостна (интегрална)  и персоналистична

25 Срв. Достоевски, Ф. М. Братя Карамазови. София, 1984.
26 Срв.  Любомирова,  Е.  Екзистенция  и  отчуждение  в  света  на  Достоевски.  –  в:
Философски опити. Благоевград, 2006. 132-170
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християнска визия за човека. Духовният опит от каторгата и новозаветната

мъдрост му дават един библейски ключ за познаване на човешкото сърце и

за  тълкуване  на  човешките  характери  и  съдби.  В  своите  зрели  творби

Достоевски акцентира върху силата на вярата и вътрешния глас на съвестта

в  живота  на  отделната  личност  и  подчертава  необходимостта  от

превъзмогване  на  злото  чрез  свободния  избор  и  приемане  на  личната

отговорност за него. Това означава и признаване на отговорността и вината

за извършеното зло като път за освобождаване от неправдата и помирение с

Бога и ближните.     

2.1. Достоевски и кризата на модерния хуманизъм

Значението  на  темите  и  проблемите,  които  Достоевски  поставя  в

своите  литературни  произведения,  и  се  опитва  да  разреши  по  един  свой

уникален начин, са разпознати още в края на ХIХ век като имащи много по-

широко общоевропейско и световно значение. Много автори, сред които Лев

Шестов27 и Николай Бердяев, поставят на една и съща плоскост темите на

Достоевски и философската проблематика на Фридрих Ницше и разглеждат

двамата европейски мислители като изразители на една повратна точка в

историята  и  развитието  на  модерната  европейска  философия.  Чрез

творчеството  на  двамата  гениални  мислители,  според  Бердяев  и  Семьон

Франк, модерният хуманизъм достига до една критична и повратна точка,

която разкрива важен диалектически момент от историята на европейската

мисъл.  Това  е  именно  изчерпването  на  модерния  антропоцентричен

хуманизъм и търсенето на нови философски начала и духовни хоризонти за

човека.28

Идеите  и  темите,  които  доминират  в  творчеството  на  Достоевски,

според  мнението  на  множество  авторитетни  изследователи  на  неговия

духовен и мисловен свят, са на първо място идеята за човека и темата за

неговата съдба, проблемите за страданието и смисъла на живота, темата за

любовта  и  състраданието.  В  центъра  на  художествения  и  философски

27 Срв. Шестов, Л. Достоевски и Ницше. Философия на трагедията. София, 1994. 
28 Франк, С. Достоевский и кризис гуманизма. – В: Сб. О Достоевском. Москва, 1990. 391-
397.
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интерес  към  човека  у  Достоевски  преобладава  усета  към  свободата  и

страданието, търсенето на смисъла на човешкото съществуване и това, което

сам писателят  определя  като  мъчителни  и  „проклети  въпроси  за  злото  и

страданието“.  Той  разглежда  в  дълбочина  вътрешната  и  диалектическа

връзка  между свободата  и  злото  и  разкрива  връзката  между свободата  и

страданието.  Идеята  за  свободата  и  страданието  на  човека,  който  е

представен в романите на писателя в неговата многопластовост и вътрешна

дълбочина,  трагизъм  и  екзистенциална  цялост,  като  образ  на  модерния

човек, който се раздира между разума и сърцето, търси своето лично щастие

и блаженство в този свят, увлича се от модните идеи и се стреми да разкрие

себе си чрез  най-доброто и  възвишеното  в  себе  си.  Тази  антропологична

концепция на Достоевски,  към която се придържа той при изграждане на

пълнотата на образа на своите герои, е, по мнението на Николай Бердяев, не

просто психологическа или социално-психологическа, макар писателят да е

всепризнат познавач на човешката  душа и изкусен психолог.  Това е една

преди всичко духовна и пневматологична концепция за човека. Достоевски

търси духовните дълбини на човека, той се интересува от неговото сърце,

търси „загадката“ на всяка отделната личност и и иска да разкрие дълбините

на  неговите  душевни  терзания  и  истински  мотиви,  които  определят

същинските  му  решения  и  действия.  В  този  свой  подход  Достоевски  е

безспорно  християнски  мислител  –  християнски  антрополог  и  психолог,

който се стреми да  обхване духовната  дълбина на  човешкото сърце и да

види  отделната  личност,  така  както  тя  би  застанала  в  своята  съкровена

дълбина и в своите най-скрити кътчета пред Бога. 29

На следващо място в един чисто религиозен и философски порядък

следва  да  се  посочат  идеята  за  Бога  и  вярата  в  Него,  проблемите  на

рационализма  и  неверието,  темата  за  Иисус  Христос  и  истинското

християнство  и  чак  на  трети  план  може  да  се  разглеждат  социално-

философските  проблеми  на  хуманизма,  братството,  щастието  и

справедливото устройство на обществото като израз на смисъла и целта на

човешкото  съществуване.  На  второ  място  може  да  се  посочи  идеята  за

29 Лоский, Н. Достоевский и его христианского миропонимание. Ню Йорк, 1953. 135-182.
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истинското  християнство  и  личността  на  Иисус  Христос,  които  могат  да

донесат  истинско  братство  и  любов  между  хората,  темата  за  любовта  и

състраданието,  отношението  между  Европа  и  Русия  и  мястото  на

Православието в християнския свят. Този порядък от идеи, теми и проблеми

в  творчеството  на  Достоевски  се  определя  от  неговото  християнско

светоусещане  и  ценностна  система  и  може  да  ни  служи  като  ключ  в

тълкуването и разбирането  на  сложните  и заплетени сюжетни линии или

вътрешни  драматични  противоречия  в  съзнанието  и  поведението  на

неговите герои.

2.2. Християнството на Достоевски

В знаменитите романи на Достоевски по един блестящ художествен и

философски начин се разкриват основните истини и идеи, които изграждат

сърцевината  на  неговия  християнски  светоглед  и  светоусещане.  Важно

значение за тълкуване и разбиране на християнските религиозни възгледи и

философски  убеждения  на  писателя  имат  неговите  записки,  отразени  в

„Дневник на писателя“, чрез които се хвърля допълнителна светлина върху

творческите  замисли и внушения,  които се прокарват чрез литературните

образи и художествени произведения, които са плод на неговото творческо

въображение.  

Разглеждането и осмислянето на основните теми от творчеството на

Достоевски през призмата на християнството, и преоткриването на тяхното

религиозно и философско значение, започва още докато авторът е жив. Един

от  първите  тласъци  в  тази  насока  е  неговата  полемика  с  Константин

Леонтиев, който се опитва да критикува християнските идеи на Достоевски

като  определя  неговия  светоглед  като  „розово  християнство“.  Критикът

Леонтиев  има  предвид  литературната  форма  на  християнските  идеи  в

творчеството  на  Достоевски,  които  според  него  са  представени  по  един

чисто художествен или литературно-естетически начин и са интерпретирани

в една хуманистична и сантиментална светлина. 30

30 Зеньковский, В. Руские мислители и Европа. Москва, 1997. 142-265. 
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Всички  водещи  и  изтъкнати  представители  на  Руския  религиозен

ренесанс от края на ХIХ и началото на ХХ век разпознават Достоевски като

един от  духовните  бащи и  учители  на  руската  култура.  Повечето  от  тях

разглеждат ролята му в руската литература успоредно с тази на Лев Толстой,

и  започват  да  разглеждат  неговото  творчество  като  ключов  момент  от

развитието не само на руската религиозна и философска мисъл, но и като

важен и повратен момент в общоевропейската и християнската мисъл като

цяло. 

По-сериозно  внимание  върху  водещото  значение  на  християнския

мироглед за творчеството на Достоевски и неговите религиозно-философски

идеи  обръща  Владимир  Соловьов  (1853-1890),  който  защитава

християнството  на  писателя  срещу  критиката  на  Константин  Леонтиев.

Според  Соловьов  християнството  на  Достоевски  е  истинско  и  дълбоко

предано на истините на Христос и любовта към човека, а не е формално и

едностранчиво,  защото  не  се  вмества  в  тесните  рамки  на  установените

конфесионални или традиционалистични форми на религията.31 Достоевски

има живо и модерно разбиране за силата на вярата и за трансформиращата

благодатна сила на християнството, което в своята чистота и пълнота може

и трябва да даде отговор на духовните търсения на съвременния човек като

освободи разума от ограничаващия плен на рационализма.  В този смисъл

християнските  истини,  разкрити  чрез  героите  и  романите  на  големия

писател,  са  израз  на  мистичната  дълбочина  на  християнството  и

съответстват  на  търсенията  на  модерния  човек.  Те  отговарят  на

потребностите  на  неговото  съзнание  и  затова  Достоевски  е  истински

християнин и носител на истинската християнска човечност.

31 Християнството на Достоевски се характеризира с разбирането, че истинската религия
на Иисус Христос е религията на любовта към Бога и човека. Тази истинска релия е открита
и донесена на света от Сина Божий, който чрез Своето въплъщение е свързал в единство
Божественото  и  човешкото,  трансцендентното  и  иманетното,  към  което  единство  е
приобщил  и вярващите в него човеци. Това християнско светоусещане е свързано с един
особен етически максимализъм и мистичен реализъм, които придават характерната духовна
сила  и  въздействие  на  идеите,  героите  и  темите  на  Достоевски.  Те  продължават  да
присъстват  в  съвременната  култура  и  да  въздействат  силно  върху  съзнанието  на
съвременните  читатели,  защото до  голяма  степен  хумодожествения  стил на  Достоевски
въплъщава моного от библейския символизъм и реализъм на образите, идеите и архетипите
на Евангелието.
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Християнството  на  Достоевски  се  характеризира  с  едновременното

утвърждаване на трансцендентното и иманентно измерение на битието, на

човека и живота. Според него истинската религията не се изразява само в

отношение  към  трансцендентното  или  в  едноизмерно  трансцендиране  на

тукашната реалност или отдръпване от тукашните земни въпроси на живота.

По  същия  начин  и  идеологиите  за  земното  щастие,  които  се  опитват  да

отнемат на човека трансцендентното измерение на неговия живот и да го

затворят  само  в  тукашното  –  земно  и  иманентно  измерение  на

действителността,  не  могат  да  удовлетворят  дълбоките  духовни нужди  и

потребности  на  човешката  личност.  Те  сковават  духа  и  го  затварят  в

материалното. Големите романи на руския гениален познавач на човешката

душа  („Престъпление  и  наказание“,  „Идиот“  „Бесове“  и  „Братя

Карамазови“ ) са посветени именно на едно такова по-дълбоко и цялостно

християнско осмисляне на темите за човека, обществото и държавата. Те са

посветени  на  проблема  за  „подземните“  пластове  на  съзнанието,  за

пагубното  влияние  на  различните  политически  идеи  и  идеологии  на

социализма, нихилизма и на идеята за свръх-човека върху ума и вътрешния

духовен свят на техните привърженици. Трудни и екзистенциално значими

въпроси, които Достоевски поставя без морализаторство, а предимно чрез

полифонията и диалога между гледните точки на неговите герои.32  

Възможно ли е идеологията да замени вярата в Бога? Съществува ли

истинска свобода без Бога и земно щастие, основано само върху притежание

на  материалните  блага?  Справедлива  ли  е  световната  хармония  ако  е

постигната на цената на невинното страдание или за сметката дори и на една

детска сълза? Възможно ли е справедливо устройство на обществото при

отказ  от  личната  свобода на  отделния човек?  Тези  теми се  разглеждат  и

представят в една подчертано духовна светлина на християнството и чрез

тях  Достоевски  разкрива  пътищата  на  истинската  религия  и  истинската

нравственост, която се изразява в закона на Христовата любов към Бога и

ближния.  Този  закон  може  да  бъде  изпълнен  само  чрез  свободно

послушание от страна на човека към Божията воля и синовно отношение

32 Срв. Степанян, К. Явление и диалог в романах Ф.М. Достоевского. СПб, 2007. 
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към Небесния Отец. В Христовата любов няма принуда и лъжа, не може да

има страх, измама и омраза. Ето защо оригиналните възгледи на Достоевски

за човека и обществото, за личното щастие и общественото благополучие, за

вината  и  наказанието,  за  свободата  и  престъплението,  са  свързани

едновременно с ценностите на европейския хуманизъм, но и с дълбочината

на християнския религиозен хуманизъм и социален реализъм. Политиката и

държавата,  в  този  контекст,  не  могат  да  бъдат  плод  на  идеологически

фикции и въображаеми утопични проекти. Те трябва да служат за благото на

човека  и  обществото,  а  не  за  потисничество  и  унижение  на  отделните

членове на обществото, без значение в името на какви абстрактни ценности

и  идеологически  проекти  се  осъществява  политиката.  Този  християнски

принцип за уважението към човешкото достойнство и неприкосновеността

на  човешката  свобода  е  изключително  силно  застъпен  в  християнските

възгледи  и  творчеството  на  Достоевски.   В  живота  на  човека  и  на

обществото  като  цяло,  всяка  отделна  личност,  според  Достоевски,  има

отговорност както за себе си и за своите ближни. Всеки човек е отговорен

пред  всеки  за  всичко,  а  това  означава  и  за  цялото  човечество.  Тази

отговорност произтича от Бога и се реализира пред Бога, Който е сътворил

човека по Своя образ и подобие (Бит. 1:26-28) и е свързал човечеството по

един  особен  метафизичен  и  съдбовен  начин  като  братска  общност.  Тази

духовна човешка  общност,  обаче,  се  разкрива  в  пълнота  като  братство  в

Личността на Иисус Христос и затова всеки човек е отговорен пред всички и

за всичко, а тази тази отговорност е особено важна по отношение на доброто

и злото като съзнателен избор и плод на човешките действия в този свят.

Подобни  идеи  Достоевски  влага  в  думите  на  стареца  Зосима  от  романа

„Братя  Карамазови“,  но  всъщност  те  са  израз  неговия  християнски

хуманизъм  и  етически  максимализъм.  Принципите  на  християнския

хуманизъм  са  израз  на  дълбокото  духовно  разбиране  на  писателя  за

същинските  човешки  и  нравствени устои  на  живота  и  обществото.  Няма

истинска  свобода  и  истинско  братство  без  Христос,  защото  истинското

братство може да се реализира само ако хората поискат свободно да бъдат

братя в Христа и събратя в името на Христос.  
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Тези  християнски  евангелски  истини  и  етически  принципи  ни

показват  дълбоките  духовни  устои  на  обществената  философия  на

Достоевски,  която  е  надмогнала  повърхностните  идеи  на  тогавашните

хуманистични, социалистически и материалистични социално-политически

идеологеми.  Идеологията  на  социализма  и  материализма  се  опитва  да

осъществи братство на земята без Христос, а това е невъзможно. Хората не

могат да бъдат обединени без истината и свободната любов, които Христос

ги призовава да изберат като извор на техния живот и кръст на духовния

подвиг.  Единство без свобода и любов в Христа е външно принудително

единство, което е тиранично и демонично, а не човешко и Божествено. Това

е основната идея от „Легендата за Великия инквизитор“, разказана в романа

„Братя  Карамазови“,  в  която се разкрива същността  на  антихристиянския

депотизъм. Чрез тази истина Достоевски се проявява като истински пророк,

който предвижда развитието на социализма и материализма в историята на

европейската цивилизация и модерното човечество. Той се опитва да покаже

християнския  отговор  на  социалните  противоречия  и  да  предупреди  и

предотврати по този начин развитието на този античовешки процес. Прави

го чрез християнската мъдрост на стареца Зосима, разкриващи учението за

християнската  любов.  Достоевски,  според  Николай  Бердяев,  се  оказва

истински  пророк  на  Болшевишката  революция  в  Русия,  след  която  се

разкрива  цялата  бездна  на  безбожието,  идеологическите  заблуди  на

комунизма и безчовечното насилие.  

 Думите на Иван Карамазов „Ако Бог несъществува тогава всичко е

позволено!“  са  гениална  формулировка  за  реалните  последици  и

практическите изводи от атеизма и безбожието в живота на хората. Това е

гениално прозрение на Достоевски, изречено чрез неговия герой от романа

„Братя Карамазови“, който е прототип на всички онези, които възприемат

идеите  на  безбожието  като  нова  религия  и  нова  философия  на  живота.

Достоевски не се интересува от абстрактните идеи и теоретичния атеизъм, а

именно  от  духовните  и  практически  резултати  от  безбожието  и  неговите

жизнени  и  екзистенциални  последици.  Безбожието  според  Достоевски  е

измяна и отпадане от Христос. За него вярата в Бога е неотделима от вярата
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в Христос и верността към учението на Христос. Затова, според писатуля,

неверието и безбожието показват по убедителен начин, че последиците от

това  духовно  състояние  на  заблуда,  бездуховност  и  умопомрачение  са

безчовечността и насилието над свободата на съвестта.

Макар  Достоевски  да  не  е  бил  противник  на  монархията  и  да  не

споделя анархистичните възгледи на Толстой и други радикални течения той

не надценява ролята на държавата и се обявява срещу деспотичните порядки

и авторитарното управление, характерни за имперската политика на руския

царизъм.  Държавата  не  бива  да  се  абсолютизира  и  обожествява,  защото

според  руския  писател  това  би  било  приемане  на  едно  от  изкушенията,

които  Христос  е  отхвърлил  в  пустинята  –  да  се  поклони  пред

светоуправника на „този свят“.  По същия начин следва да се отхвърлят и

утопичните идеологии на социализма за превръщането на камъните в хляб.

За  хляба  на  ближните  и  нуждаещите  се  всеки  християнин  трябва  да  се

грижим, да се борим и да се молим, но не и да приема материализма на

земното благополучие, който признава само за земното и материалното и в

грижата за насъщния хляб пренебрегва Божието слово, чрез което най-вече

живее всеки човек, според думите на Иисус Христос в Евангелието.

По-важни изводи и заключение

1.Начинът, по който Достоевски изследва диалектическото движение

на  идеите  и  тяхното  значение  за  съзнанието  на  конкретната  личност,  е

характерен  за  християнската  екзистенциална  философия  и  затова

Достоевски  може  да  бъде  определен  като  своеобразен  екзисетнциалист

преди екзистенциализма. Неговата християнска екзистенциална философия

е измерима с духовното влияние на такива мислители като Фридрих Ницше

и  Сьорен  Киркегор  и  може  да  се  разглежда  като  ключов  момент  от

развитието на западното християнство и европейска философска култура. С

тези  двама  мислители  го  сближава  любовта  и  предаността  му  към Исус

Христос,  която  остава  неизменна,  независимо  от  критиката  към

историческите  форми  на  християнството  и  деформациите  в  църковния

живот, които не разкриват в пълнота закона на христовата любов на земята.
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Още  преди  самия  Фридрих  Ницше  Фьодор  Достоевски  предусеща

настъпването  на  нихилизма  в  Европа  и  показва  по  убедителен  начин

неговите последици чрез съдбата на своите герои.

2. Достоевски е едновременно типично руски мислител и национален

писател,  но  същевременно  той  е  и  европейски  мислител  според

общочовешката широта на своите възгледи и творчески идеи. По водещите

теми,  по  мащабите  и  дълбочината  на  проблемите,  които  разглежда,

творчеството на Достоевски е християнско по своя основен дух и разкрива

мистичните  корени  на  християнското  учение  за  човека  и  неизследимата

тайна  на  свободата  на  личността.  Достоевски,  според  определението  на

Николай  Бердяев  е  представител  на  Йоановото  християнство  –  това  е

дълбоката  мистилна  традиция  на  християнството,  с  която  е  свързано  и

Източното православие. Той е близък до славянофилите и народниците като

представители  на  чисто  руската  духовна  и  философска  култура,  но

същевременно е и европейски по дух, защото изследва човешките проблеми

през призмата на взаимодействието и различието между руската култура и

европейската  цивилизация.  Едновременното  присъствие  и  единство  в

различието  между Русия и  Европа в  духовните хоризонти  на  Достоевски

създава истинската динамика, придава размах и широта на темите и героите

на неговите романи и придава диалектическа дълбочина на неговите идеи. В

единната  и  многопластова  тъкан  на  художественото  творчество  и

публицистика  на  Достоевски  присъстват  едновременно  единството  на

християнската  култура  и  различието  на  източния  и  западен  път  в

християнската цивилизация. Писателят приема християнството като основа

на универсалната култура на хуманизма и не страда от някакви пристрастия

и  дефицити,  свързани  с  руския  провинциализъм,  национализъм  или

православен конфесионализъм и изолационизъм. 

3.  През  ранния  период  от  своето  творчество  руският  писател  се

приобщава към социалистическия кръг на Петрашевски и е съпричастен към

идеите на руските социалисти-утописти, но неговите възгледи постепенно

съзряват  и  се  задълбочават  духовно  като  окончателно  преминават  към

християнството.  Макар  да  симпатизира  на  социалистическите  идеи
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достоевски никога не се отрича от Христос и винаги мисли, че истините на

Спасителя могат да се свързжат с идеите за справедливостта,  свободата и

братството  като  външен  и  социален  израз  на  християнството.  Това  не  е

християнски  утопизъм,  а  християнски  мистически  реализъм.  Както  сам

Достоевски свидетелства за своята вяра ако някой успее да му докаже че

истината не със Христос, то той отново би избрал Христос, независимо от

това къде е истината. Страданието води до вътрешен прелом на възгледи и

идеи  в  съзнанието  на  всеки  човек,  а  това  е  духовен  опит,  чиито  плод  е

истинското „прераждане на убежденията“. Изпитал този опит в своя живот

Достоевски превръща това екзистенциално измерения на човешкия път към

истината и правдата основна тема на своето мислене и отправна точка за

духовния прелом от хуманизма и социализма към християнството. Процесът

на това вътрешно преображение у твореца настъпва по време на заточението

и тежките изпитания на каторгата, на които той е осъден от императорското

правителство, но тези обстоятелства откриват за твореца голямата тема за

страданието като път към вътрешното духовно пробуждане, просветление на

съзнанието и преобразяване на личността.  Тези идеи стават централни от

този  момент  за  големия  писател  и  доминират  изцяло  съдържанието  и

посланията  на  неговите  зрели  произведения.  Романите  на  Достоевски  от

третия му период, който разкрива неговата творческа зрялост имат и най-

важно  значение  за  разкриване  на  християнските  му  убеждения.  Тук  на

преден план е идеята за братството в Христос и за истинската свобода.

4. Достоевски поставя проблемите на хуманизма върху една духовна

и  културна  плоскост,  свързана  с  преоткриването  на  християнството  и  се

интересува живо и дълбоко от развитието на европейската цивилизация и

европейското общество. Той счита съвсем основателно, че през модерната

епоха  е  настъпил  един  съдбовен  процес  на  секуларизация  в  западната

цивилизация,  който  е   откъснал  европейската  философия  от  нейните

духовни  корени,  свързани  с  християнството.  Достоевски  критикува

европейската цивилизация, която не е тъждествена с духовната култура на

западните християнски вероизповедания. Тази негова позиция е близка до

славянофилите и Данилевски,  до идеите на Ницше,  а в по-ново време до
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теорията на много други европейски мислители като Освалд Шпенглер или

Арнълд  Тойнби.  Критицизмът  на  Достоевски  към  европейската

цивилизация,  не е продиктуван от някакъв дребнав конфесионализъм или

национален егоизъм, а от болка и страдание за съдбата на християнството в

Европа и за съдбата на модерния европейски човек. Не е случаен фактът, че

и до ден днешен личността на писателя и художествените пространства на

неговото духовно творчество са еднакво признати и ценени както на Изток,

така  и  на  Запад  от  европейската  философска  мисъл.  Според  много

изследвания в днешно време Достоевски е един от малкото руски автори,

които са признати като значими фигури и разпознати като ключови фактори

за развитието на западната европейска култура. Таково е мнението за него

на  френските  екзистенциалисти  Камю и  Сартр,  на  Томас  Ман и  Херман

Хесе, на Зигмунд Фройд и други авторитетни мислители и писатели.

5. Достоевски е истински християнски мислител и представител на

руската религиозна-философия, свързана с дълбоките идеи на всеединството

и световната хармония, въплъщението на Божествения Логос и съборността

на Църквата.  В центъра на неговото творчество е идеята за Богочовека и

богочовечеството  и  зцатова  в  неговото  християнство  се  търси  истинския

синтез  между  Божественото  и  човешкото.  Достоевски  не  отрича  Бога  в

името  на  човека  и  не  допуска  да  се  унижава  достойнството  на  човека  в

името на Бога. Той разкрива истинската християнска религия като религия

на радостта, любовта, свободата и братството и отрича религия на страха,

подчинението  и  робството.  Достоевски  съзира  духовния  разпад  на

безрелигиозния хуманизъм на модерната рационалистическа философия и се

превръща  в  същински  пророк  на  антихуманна  същност  на  комунизма  и

болшевишката  революция  в  Русия.  Той  предвижда  упадъка  на

нехристиянския  хуманизъм  и  вътрешното  саморазлагане  на  атеизма  и

материализма,  които водят до дребнавост,  вещомания,  егоизъм и насилие

над  свободата  на  човешката  съвест.  По  своите  идейни  принципи  и

християнски  светогледни  позиции  Достоевски  остава  един  от  водещите

мислители  и  големи  духовни  авторитети  на  християнството  и  един  от

гениите на руската религиозно-философска традиция.  
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