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Предговор

Решението да се занимавам с личността и учението на Евагрий Понтийски 
се роди покрай интереса ми към ранното християнско монашество като цен-
трален феномен не само на аскетическата практика, но и на цялото христи-
янско богословие. Както ранното монашество, така и първите мислители, 
анализиращи в творбите си аскетическия подвиг и духовността на онези, 
които са избрали монашеския живот, са под влиянието на различни култу-
ри и идеи. С други думи, може да се каже, че ранното монашество събира 
почти всички ревностни християни от Късната античност – хора, решили 
да преобразуват битието си чрез аскетическия начин на живот. Вероятно 
най-влиятелният систематизатор на монашеското богословие в онази ранна 
епоха е Евагрий Понтийски, който остава и до днес един от най-спорните 
и интересни писатели в история на Църквата. Невъзможно е да се разберат 
смисълът на аскетическия живот, целите и начинът, по-който се осъществява 
той, без да се познава богословската мисъл на Евагрий Понтийски. Именно 
затова учението му принадлежи не само на миналото, но и на настоящето, 
доколкото би могло да подпомогне разбирането на християнската аскеза и 
основите на богословието, върху които се формира тя. Същевременно през 
последните години се наблюдава забележителен интерес към духовността на 
древното християнство. Мнозина осъзнават, че натрупването на материал-
ни блага не може да им донесе щастие, затова насочват вниманието си към 
духовните измерения на живота. Могат да се приведат редица свидетелства, 
че духовността въздейства положително и лечително върху онези, които при-
знават значението ѝ в личния си живот и ежедневие. Наред с постепенния 
упадък на институционализираните форми на религия на Запад, се забелязва 
и нарастващ интерес към духовността, включително към различните форми 
на християнска духовност, в частност – към Православието. В тази връзка 
учението на Евагрий Понтийски е интересно не само с оглед на изследвани-
ята върху ранното монашество, то е фактор за разбиране на настоящия хрис-
тиянски аскетически подвиг, а също и показател за бъдещото на духовността, 
осмисляща живота. 
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туции, на които бих искал да изкажа моята благодарност. Благодаря преди 
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Увод

Преоткриването на един загадъчен монах

1. Цел, задачи и метод на изследването

През последните години историята на ранното монашество предизвиква 
силен интерес сред изследователите поради сложността и многопластовост-
та на процесите, културите и етносите, въвлечени в неговото възникване1. 
Можем да сме сигурни обаче в едно – появата на монасите в древното хрис-
тиянство не означава бягство от действителността и проблемите на всеки-
дневния живот, нито отхвърляне на материята като зло2. Корените на мона-

 1 Вж. някои от най-важните изследвания върху ранното монашество: Derwas 
J. Chitty, The Desert: A City, (Oxford: Basil Blackwell, 1966); Douglas Burton-
Christie, The World in the Desert: Scripture and the Quest for Holiness in Early Christian 
Monasticism, (New York: Oxford University Press, 1993); Graham Gould, The 
Desert Fathers on Monastic Community, (Oxford: Clarendon Press, 1993); James 
E. Goehring, Ascetics, Society, and the Desert: Studies in Early Egyptian Monasticism, 
(Harrisburg PA: Trinity Press International, 1999); Daniel Forger Caner, Wandering, 
Begging Monks: Spiritual Authority and the Promotion of Monasticism in Late 
Antiquity, (London: University of California Press, 2002); William Harmless, Desert 
Christians: An Introduction to the Literature of Early Monasticism, (New York: Oxford 
University press, 2004); Susanna Elm, Virgins of God: The Making of Asceticism in 
Late Antiquity, (New York: Oxford University Press, 2004); David Brakke, Demons 
and the Making of the Monk: Spiritual Combat in Early Christianity, (Cambridge 
MA: Harvard University Press, 2006); Σάββας Αγουρίδης, Μοναχισμός, (Αθήνα: 
Ελληνικά Γράμματα, 1997); Παναγιώτης Μαρτίνης, Ασκητικές «Ακρότητες» στον 
Ορθόδοξο Μοναχισμό, (Αθήνα: Τήνος, 1990); Στυλιανός Παπαδόπουλος, Μοναχισμός 
«Όρος Δυσαναβάτον», (Αθήνα: Αποστολική Διακονία, 1999); Δημήτριος Μόσχος, 
Από τον Όσιρι στον Υιό Δαυίδ, (Αθήνα: Παρουσία, 2002); Питър Браун, Тялото 
и Обществото: Мъжете, жените и сексуалното самоотрицане през раннот 
християнство, прев. Оксана Минаева, (София: Агата-А, 2003).

 2 Вж. Στυλιανός Παπαδόπουλος, Μοναχισμός «Όρος Δυσαναβάτον», (Αθήνα: 
Αποστολική Διακονία, 1999); Δημήτριος Ν. Μόσχος, Από τον Όσιρι στον Υιό Δαυίδ, 
(Αθήνα: Παρουσία, 2002).
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шеството трябва да търсим в силния библейски реализъм, във вярата в Бога и 
убеждението, че борбата на християните не е против кръв и плът, а против 
началствата, против властите, против светоуправниците на тъмнината 
от тоя век и против поднебесните духове на злобата (Ефес. 6:12). Ранното 
монашество е значим феномен, то явява не някакво радикално християн-
ство, а едно християнство на действието, на праксиса, което стои далеч от 
интелектуализма и конформизма – две изкушения, съпътстващи непрестан-
но живота на християнина. Настоящият труд навлиза в мисловните дълби-
ни на една личност, повлияла с писанията си неимоверно силно източното 
и западното монашество. Става дума за един от най-изтънчените богослови, 
мислители и оратори на IV в. Несъмнено Евагрий Понтийски е сред най-ин-
тересните личности на Късната античност и на християнското монашество3. 
Той е ученик на св. Василий Велики, дякон на св. Григорий Богослов, докато 
последният е архиепископ в Константинопол; близък приятел на преп. Ме-
лания Римлянка и на Руфин Аквилейски; последовател на св. Макарий Алек-
сандрийски и на св. Макарий Египетски в пустинята на Египет. Евагрий е 
учител на св. Паладий Еленополски, а също приятел на св. Йоан Касиан – 
знакови фигури на ранното монашество. Неговите писания са завладяващи, 
те носят духовността на ранното монашество и интригуват силно изследова-
телите от епохата на Новото време. Същевременно те изглеждат тайнствени 
и трудни за онези, които не познават философския език на неоплатонизма и 
богословието на Ориген. Възможно е тази загадъчност да е довела до него-
вото осъждане, което оказва сериозни последици върху разпространението 
на творбите му през следващите епохи.

Целта на това изследване е не само да представи личността на Евагрий 
Понтийски, а най-вече да изследва и разкрие аналитично богословския му 
метод, насочен към постигането на по-висше духовно състояние и прибли-
жаване на човека към Бога. 

Най-напред текстът запознава читателя с живота на Евагрий и рецеп-
цията на мисълта му в църковното Предание, както и с влиянието на някои 
църковници, допринесли за развитието на богословския му метод. Разбира 

 3 Вж. обобщение на живота на Евагрий Понтийски, учението и списък с про-
изведенията му в: А. Г. Дунаев & А. Р. Фокин, „Евагрий Понтийский“, Право-
славная Энциклопедия, т. 16, (Москва: Църковно-научен център „Православна 
енциклопедия“, 2007) 557–581.
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се, център на изследването е тъкмо богословският метод на Евагрий Понтий-
ски, като в началото се изяснява първата степен на духовния възход, нарече-
на деяние (πρακτική, πρᾶξις), чиято върховна цел е безстрастието (ἀπάθεια); 
във връзка с деянието се анализират и осемте зли помисъла (λογισμοί), кои-
то трябват да бъдат преодолени, за да се постигне безстрастие. Разглеждат 
се също различните влияния, идващи от философията на Късната античност 
и дàли изразните средства на Евагриевата богословска система. По-натам 
следва анализ на книгата „Гностик“ (Γνωστικός), разкриваща втората степен 
на духовния възход според Евагрий. Тази книга може да се възприема и като 
наръчник на духовния отец, сиреч на гностика – според Евагрий гностик е 
онзи, който притежава познанието и може да въведе начинаещите по пътя на 
духовното възхождане. Всеки човек, който е достигнал безстрастие, се добли-
жава до състоянието на духовно познание. Въпреки това, бидейки християн-
ски учител, гностикът не се занимава просто с деянието, а наставлява начина-
ещите в него. Изследването разглежда и т.нар. Гностически глави (Κεφάλαια 
Γνωστικά) – най-сложната и обширна творба на Евагрий Понтийски, която 
разкрива цялата му богословска система. Тя е посветена на въпроси за зем-
ния и духовния свят. Естествено тази творба е достъпна само за онези, кои-
то вървят по пътя на богословието (θεολογία), т.е. за монасите, които вече са 
вкусили божественото познание и могат да разберат върховните истини на 
богословието. 

Методологията на изследването включва историко-критическия подход, 
който се основава на идентифицирането на първостепенните извори относ-
но разглежданата тема и тяхното критическо използване. Прилага се също 
историко-аналитичният метод, с помощта на който се анализира историче-
ският път на Евагриевите идеи и различните влияния върху тях. Чрез сравни-
телно-аналитичния метод се изследва начинът, по който се разгръщат тези 
идеи в богословския контекст на православното монашество и духовност. 
Това означава, че се отдава специално внимание на съчиненията, които се 
свързват с Евагриевата богословска мисъл, т.е. писанията на самия Евагрий 
Понтийски, историческите извори, които ни уведомяват за личността му, 
както и изложения, насочени против Евагрий. Използвани са и второстепен-
ни източници на съвременни изследователи, които се занимават с ранното 
монашество и по-конкретно с Евагрий Понтийски. Целта е да се направи 
опит за дълбинен прочит на текстовете на древнохристиянския писател в 
съответствие с контекста, в който са писани, като се разгледа мисълта му 
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критично и в рамките на православното богословие, оценило Евагрий като 
оригенист. Това се прави, като се подхожда критично към изворите, за да се 
установи дали текстовете идват от един-единствен източник, а също – да се 
идентифицира автентичността на съчиненията.

Важен за настоящето изследване е критичният поглед върху философията и 
богословието на Късната античност на знаменития френски историк на фило-
софията Пиер Адо. Накратко, проектът му като учен е да разкрие значимост-
та на древногръцката и римската философия за съвременния човек чрез един 
основен херменевтичен ключ. Той настоява, че древната философия трябва да 
се мисли като начин на живот, а не просто като форма на аналитичен дискурс. 
Древната философия според него е начин да съществуваш в света – практика, 
която трябва да бъде прилагана във всеки момент и чиято цел е да преобразу-
ва живота на практикуващия.4 Християнството, и по-конкретно християнско-
то монашество, е било и е най-вече начин на живот. Не е възможно да се ин-
терпретират правилно текстовете, които произхождат от монашеските среди, 
ако не се вземе предвид конкретният начин на живот, който те насърчават. Не-
обходимо е да разграничим формите на дискурса, т.е. специализирания език, 
който се използва в дадена област на интелектуално изследване, от начина на 
живот, както прави и самият Пиер Адо, интерпретирайки древната филосо-
фия. Форма на дискурса са философският и монашеският език и речник, кои-
то насочват човека към нов живот, към промяна в погледа му към света, което 
пък води до преобразяване на целия му живот. Тъй че философията в древния 
свят никога не е била просто форма на абстрактно мислене, практикувана от 
малка група академични професионалисти – както често я възприемаме днес. 
Тя е най-вече начин на живот, съпътстван от определена форма на дискурс. 
Този подход може да се приложи и към християнската мисловност от онази 
епоха, свързана непосредствено с философията на Късната античност, но раз-
вила свой собствен дискурс, чийто характер е преди всичко сотириологичен.5 

 4 Вж. Pierre Hadot, Philosophy as a way of Life, trаnsl. Michael Chase, ed. Arnold 
I. Davidson, (Oxford: Blackwell, 1995) 26–36; Pierre Hadot, What is ancient 
Philosophy?, trаnsl. Michael Chase, (Cambridge MA: Harvard University Press, 
2004).

 5 Вж. Мариан Стоядинов, „Сотириологични основания в догматическото твор-
чество на Църквата“, в: Международна конференция в чест на проф� д-р Тотю 
Коев, В. Търново, 2005, 84–89.


