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СРЕДНИЯТ ЕВРОПЕЕЦ В ЕСТЕТИЧЕСКИТЕ ПРЕДСТАВИ 
НА КОНСТАНТИН ЛЕОНТИЕВ

Личността и творчеството на големия руски философ  и дипломат 
Константин Леонтиев са обект на засилен изследователски и читателски 
интерес през последните две десетилетия. Леонтиев излезе от 
забвението, в което пребиваваше по времето комунистическия режим в 
Съветския съюз, но, длъжни сме да отбележим – и в Царска Русия, където 
не само че никога не е бил популярен, но дори е бил почти непознат. 
Руският писател Василий Розанов, който е съвременник на Леонтиев, го 
определя  като  „неразгадан феномен” и „литературен изгнанник”. За 
хората от втората половина на XIX в., когато е живял и творил Леонтиев, е 
било трудно и до голяма степен невъзможно да разгадаят „страшните“ му 
и „плашещи“ мисли. Това е разбираемо, защото Леонтиев не е бил човек на 
своето време. Дори когато пише по злободневни политически теми, 
неговата мисъл никога не остава закотвена към преходното и временното, 
а е устремена към бъдещето и вечността. Много от предсказанията му за 
съдбата на Русия, Балканите и Европа вече са се сбъднали и 



продължават да се сбъдват дори и днес. Гласът на Леонтиев звучал 
напразно, въпреки че не му липсвала нито красота, нито сила, нито 
яснота. Липсвала му само „историческа съвременност“.1  Той е много по-
близък на днешното време и съвременните проблеми, отколкото на 
епохата, в която е живял, с което се обяснява и закъснелият интерес към 
творчеството му. Не всички аспекти обаче на многостранната му мисъл са 
еднакво изследвани и анализирани. Изследователският интерес по-често 
е фокусиран върху политическата му идеология, възгледите му по 
националния и църковния въпрос и неговата философия на историята, 
която е разработена в най-значимото му произведение „Византизмът и 
славянството“.2  Неговото естетическо учение за живота остава на по-
заден план, въпреки че за самият него естетиката стои по-високо и от 
етика, и от морала, и от религията дори. “Естетическият критерий е най-
верен, защото е единственият общ критерий, който може да бъде 
приложен към всички общества, към всички религии и към всички епохи. 
Ние не знаем и никога няма да узнаем, какво е полезно за всички. Но е 
време да се научим, какво у всички е прекрасно, изящно  или високо.“3  За 
Леонтиев смисълът и ценността на човешкия живот и на цялата световна 
история се измерват според  това, доколко в тях намират въплъщение 
красотата и прекрасното. „Прекрасното – това е целта на живота. 
Нравствеността и саможертвата са ценни само като едно от проявленията 
на прекрасното”4.

Формата, външността, изгледът са не по-малко важни от вътрешната 
същност. Смисълът и идеята са заложени във формата, не в материята. 
Всеки дребен детайл в облеклото и бита е знак и символ за истинските 
реалности и казва всичко за нещата. „Шапката-мурмолка, фуражката и 
други подобни са много по-важни, отколкото си мислите. Външните форми 

1Розанов, В. Эстетическое понимание истории, гл. XVII. – http://knleontiev.narod.ru/aboutl/
rozanov1.htm

2  Леонтиев, К. Византизмът и славянството. София, 1993. „Византизм и славянство“ е 
публикувана за пръв път  в „Чтения в Императорском Обществе истории и древностей 
российских при Московском университете“. Mосква, 1875, № 3; отдельное издание: 
Москва, 1876. Тя е включена в Сборник със статии на Леонтьев, К. Восток, Россия и 
Славянство. Москва, 1996, 94—155.

3 Леонтьев, К. Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения, гл. VII. – 
http://knleontiev.narod.ru/texts/evropeetz.htm#a

4  Леонтьев, К. В своем краю, ч. II, гл. IV. – http://knleontiev.narod.ru/texts/
v_svoem_krayu.html
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на бита, облеклото, обрядите, обичаите, модата са разновидности и 
оттенъци на живата обществена естетика. Те не са гробищната естетика 
на отраженията, на която сте свикнали да се покланяте в музеите и на 
изложбите, често, без нищо да разбирате. Всички тези външни форми, 
съвсем не са незаслужаваща внимание странност, глупост или каприз. 
Това не са чисто „външни неща“, както твърдят глупците. Не, това са 
неизбежни последствия, органически произтичащи от промените и 
състоянието на вътрешния ни свят. Това са неизбежни пластически 
символи на идеалите, които се зараждат вътре в нас или са готови да се 
зародят“5. 

Средният европеец от втората половина на XIX в. представлява 
контрапункт на леонтиевата представа за красота, поради което се 
превръща в основен обект на неговата критика и негативна естетическа 
оценка. Руският дипломат и аристократ изпитва отвращение както към 
психологията на „средния“ човек, така и към неговото „траурно, комично, 
безобразно и противно“ облекло, което е израз и „символ на падението“, 
на обезличаването и уеднаквяването, обхванали европейското общество. 
„Всички знаят, че от времето на обявяването на „правата на човека” преди 
около сто години започна пластическото обезобразяване на човешкия 
образ на демократизиращата се (т.е. опошляващата се) земя. Всички 
знаят, че в цялата природа единствено европейския човек от XIX в. 
започна да се облича в траур за празниците си. При това в куц траур: не 
черна мантия, а някакъв черен камизол с две черни опашки отзад!”6  Във 
факта, че европеецът облякъл фрак, сако и цилиндър, Леонтиев вижда 
признак на духовно разложение и смърт. Обличайки се в „траур“, 
европеецът сякаш скърбял за своето велико религиозно, героично и 
аристократично минало. Трябва да се отбележи, че само мъжкото облекло 
е траурно и уродливо за Леонтиев. Дамското облекло от втората половина 
на XIX в. не накърнява чак толкова естетическите му възприятия, въпреки 
че той несъмнено предпочита екзотичните ориенталски женски одежди 
пред  европейския кринолин. Можем да се представим какъв потрес би 
изпитал Леонтиев, ако можеше да види как се облича европейката от XXI 
в. – със същото „противно“ сако и панталони, с каквито се обличат и 
мъжете. Изводът, който вероятно би направил е, че процесът на 

5 Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения, гл. VIII.

6 Леонтьев, К. Не кстати и кстати. – В: Восток, Россия и Славянство, 567—572; http://
knleontiev.narod.ru/texts/ne_kstati.htm
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„изравняване, обезличаване и вторично опростяване“ е стигнал толкова 
далеч, че жените почти напълно са заприличали на мъжете. 

Сивотата и уродливостта на средния европеец се открояват особено 
ярко при съпоставката му с колоритния образ на жителите на Османската 
империя (християни и мюсюлмани), в чието обкръжение Леонтиев има 
щастието да живее по време на дипломатическата си служба на 
Балканите от 1863 до 1874 г. Когато видял младият йонийски грък 
Маврогенис, облечен в живописната си фустанела, Леонтиев се удивил 
„колко красив може да бъде човек, когато е облечен по човешки, а не по 
нашенски (т. е. по европейски)!”7 Нетърпимостта към скуката и прозата на 
заобикалящата го среда и възможността да се докосне до бита и 
ежедневието на чужди страни и народи са сред основните причини, които 
провокират Леонтиев да избере дипломатическата кариера. Консулската 
му служба в Османската империя е бягство от руската действителност, 
която все повече заприличва на европейската, и му действа подтискащо и 
депресиращо. На Изток той открива красота и очарование, каквито не 
открива в родината си и годините, прекарани в Константинопол и на 
Балканите, в обкръжението на гърци, турци и българи, са най-щастливите 
и плодотворни години в неговия живот. Животът на Изток е непрестанен 
извор на творческо вдъхновение за Леонтиев и неговите най-значими 
произведения са написани под непосредственото влияние на балканското 
общество и политика (т. нар. Източен въпрос). Освен нови впечатления, 
творческо вдъхновение и естетическо опиянение от източната екзотика, 
дипломатическата служба му дава и свобода и възможност за личностно 
развитие, каквито му липсват у дома. „Ужасно я обичам тази служба, 
която съвсем не прилича на нашата, домашната, обикновената служба. В 
тази дейност имаше нещо толкова не европейско, не буржоазно, не 
прогресивно, не днешно. В  тази служба имаше толкова простор за личната 
воля, за личния избор на добро и зло…Толкова простор за произвола и 
вдъхновението! Животът на турската провинция беше толкова 
пасторален, от една страна, и толкова феодален, от друга!“8

Дипломатическата служба на Леонтиев в Османската империя 
започва на остров Крит, където прекарва около половин година. Той е 
запленен от красотата на средиземноморската природа и простотата и 

7 Леонтьев, К. Исповедь мужа. (Ай-Бурун). – http://knleontiev.narod.ru/texts/
ispoved_muja.htm; 

8 Леонтьев, К. Египетский голубь. (Рассказ русского), гл. VII – http://knleontiev.narod.ru/
texts/gulub.htm; Полное собрание сочинений и писем. Т. 5, СПб, 2003.

http://knleontiev.narod.ru/texts/ispoved_muja.htm
http://knleontiev.narod.ru/texts/ispoved_muja.htm
http://knleontiev.narod.ru/texts/ispoved_muja.htm
http://knleontiev.narod.ru/texts/ispoved_muja.htm
http://knleontiev.narod.ru/texts/gulub.htm
http://knleontiev.narod.ru/texts/gulub.htm
http://knleontiev.narod.ru/texts/gulub.htm
http://knleontiev.narod.ru/texts/gulub.htm


непринудеността на поетичните островитяни, които, според него, са не 
само по-красиви, но и по-щастливи от жителите на който и да било голям 
европейски град  като Лондон, Париж или Виена, например. Дори 
бедността на Крит не е толкова ужасна, отвратителна и деградираща, 
като в големите европейски индустриални центрове. В нея има нещо 
сурово и мъжествено.9  Чистият планински въздух и прекрасният климат 
създават здрави, загорели от слънцето, стройни и високи хора, които, 
макар и бедни, са изпълнени с достолепие и епическа красота. Жителите 
на най-бедните и непристъпни високопланински райони на Крит, т.нар. 
сфакиоти, се отличават и със своя свободолюбив дух, смелост и героична 
саможертвеност. Те са най-добрите воини на острова, които създават най-
големи проблеми на турците по време на Войната за независимост от 1821
—1829 г. Повечето въстания и бунтове срещу чуждата власт, не само 
османска, но и венецианска, започват именно от този най-беден и 
непристъпен район на Крит, който се слави с храбрите си и непокорни 
обитатели и сурова природа. 

По своите физически и психически харектеристики критските 
сфакиоти се доближават до едни други планински обитатели на 
Балканите – полудивите жители на Епир в Западна Гърция. Леонтиев има 
възможност да се запознае по-отблизо с тях по време на консулската си 
служба в Янина, където живее от 1869 до 1871 г. Неговата повест „Пембе“ 
е посветена на живота и бита на епирците – гърци, турци и албанци. 
Местният османски управник – албанецът Хайредин бей – се обличал в 
пищната традиционна носия на ориенталски паша, с което предизвиквал 
негодуванието на гръцкия доктор Петропулаки. Докторът бил получил 
образованието си в Париж и Германия и се обличал по последна 
европейска мода (т.нар. алафранга) – с фрак, цилиндър и ръкавици, без 
които не излизал на улицата. Бейската фустанела била „варварски 
костюм“ за европеизирания доктор и той упреквал Хайредин, че е 
образован и от знатен род, а се облича като прост човек10. Засраменият 
бей свалил златотканата си риза, шалвари и червени обувки и се облякъл 
в сиво палто и панталони – за радост на Петропулаки и за жалост на 
руския консул, който бил дошъл на Балканите, за да се наслаждава на 
живописния ориенталски бит и образи, които все повече губели своята 
оригиналност и колорит и се превръщали в подражателни карикатури на 

9 Леонтьев, К. Очерки Крита, гл. III. – http://knleontiev.narod.ru/texts/ocherki_krita.htm

10 Леонтьев, К. Пембе. Повесть из эпиро-албанской жизни, гл. II. – http://
knleontiev.narod.ru/texts/pembe.htm#a



европейските образци. Самият Леонтиев бил принуден да се облича в 
европейски костюм, защото служебният етикет го задължавал. След 
религиозното му преображение и почти едногодишен престой на Атон, той 
се пенсионирал, съблякъл омразния му сюртук и започнал да се облича в 
руски кафтан. Към края на живота си, когато се замонашил, той сменил 
кафтана с монашеско расо. 

Естетическата съпоставка между Запада и Ориента продължава и в 
романа „Египетски гълъб“, който е автобиографичен по характер, въпреки 
че е написан от името на дипломатът Ладнев. Той, подобно на Леонтиев, 
също търси приключения и красота в балканските провинции на 
Османската империя и използва дипломатическата служба като бягство 
от модерността. Неговото бягство е както пространствено, така и 
темпорално. За него „изостаналостта“ на Османската империя не е 
недостатък, а предимство, което му дава възможност да се потопи в 
романтиката на отминали епохи и непознати пейзажи. Руският консул е 
очарован от природата на полуострова, но не и от местното светско 
общество, което е лишено от вкус и въображение и гледа към Европа с 
очите на новоизлюпено парвеню. Неговите жизнени идеали са „лъжливи“ и 
изцяло подражателни.11  Много българи и гърци, поданици на султана, 
получават образованието си на Запад, в европейски академии и 
университети, но това не им помага особено да се обогатят духовно и 
културно и да се превърнат в истински европейци. При контакта си с 
Европейската цивилизация, те губят своята оригиналност, но не и 
балканските си нрави и манталитет. Така напр., българският лекар 
Чобаноглу от Одрин, който учил медицина в Италия, бил „доволно скучен“. 
Той не бил напреднал особено в медицинските науки, а политическите му 
възгледи, макар и силно русофилски (Той смятал, че не само Босфора, но 
и целите Балкани трябвало да се присъединят към Русия), били 
„немногосложни“. „Италия, където се обучавал по медицина, не оставила 
почти никакви следи върху вкусовете му или, по-точно, само ги направила 
по-лоши. Чобаноглу станал европеец дотолкова, колкото било нужно на 
един грък или българин, за да стане по-пошъл и, губейки оригиналността 
си, да не придобие нищо висше, което би могла да даде истинската 
образованост…“12. И докато Чобаноглу предизвиква у Ладнев единствено 
скука и досада, българинът-униат Бояджиев, който бил драгоман в 
австрийското консулство, го изпълва с ненавист, отвращение и презрение. 

11 Египетский голубь, гл. IV.

12 Пак там, гл. IX.



Бояджиев бил „отявлен враг на Русия и поклонник на всичко европейско…
Той си въобразявал, че е образован и си позволявал да съди за всичко с 
горд, твърд и язвителен вид“13. 

За разлика от почти всички свои сънародници, които живеят с 
наивистичните славянофилски заблуди за славянска солидарност и 
братство, Леонтиев ясно вижда, че българите няма да бъдат приятели на 
Русия. Той определя руската подкрепа за българите като „самозаблуда“ и 
предрича, че те няма да прокарват руските интереси на Балканите14. Нито 
кръвното и езиково родство, нито общата православна вяра са фактори, 
които са от определящо значение за българо-руските отношения. 
Българите са „неверници“, „безбожници“ и „демагози“, за които не 
религията, а нацията е от основно значение и те биха се съюзили с всеки, 
дори с турците, ако смятат, че това ще е от полза за националната им 
кауза. Последващите исторически събития показаха, че Леонтиев е бил 
прав в тези свои съждения и прогнози и по-добре от всеки друг е 
предвидил бъдещия развой на балканската политика. 

Леонтиев разделя християнското общество на Балканите на две 
части – „епическа” и „буржоазна” и симпатиите му са изцяло на страната 
„епическата” част или простолюдието, което все още съхранява старите 
нрави и обичаи и се облича в традиционната народна носия. Той цени и се 
отнася с възторг към „омировската поезия“ в живота на балканските 
селяни, защото вижда в нея залог за бъдеща културна еманципация от 
Запада, който е изпаднал до „обикновения еснафски либерализъм, до 
култа към „машините“, до господството на пресата и адвокатите, до 
сюртука и цилиндъра, до канкана…“. За разлика от него, образованите и 
повърхностно европеизирани представители на балканските християни, 
гледат на своите сънародници от по-долните социални прослойки с 
„глупавата усмивка на цивилизовано снизхождение“15.

Балканското простолюдие е по-добро от руското, според руския 
дипломат. То е по-добродетелно, по-трезво и практично, по-наивно, по-
нравствено в своите семейни отношения, и, не на последно място –  с по-
живописна визия и бит. Същото не може да се каже за балканското 
„висше общество“ (т.нар. буржoазия и интелигенция), които стоят много по-

13 Пак там, гл. XIII.

14  Леонтьев, К. Письма отшельника. – В: Леонтьев, К. Восток, Россия и Славянство, 166
—175.

15 Египетский голубь, гл. XI.



ниско от руското висше общество, във всяко едно отношение: „Висшето 
общество, ръководещото, обученото, обляклото лошо скроеният и евтин 
европейски сюртук на прогреса, вместо великолепните източни одежди, е 
по-лошо от нашето руско общество. То е по-ниско, по-грубо, по-
еднообразно и по-скучно.“16 

Разбира се, една от основните причини, балканският „елит“ да стои 
много по-долу от руския е факта, че на Балканите липсва национална 
аристокрация. Дългите векове на чуждоверско владичество и 
подтисничество в рамките на Османската империя, са заличили не само 
аристокрацията като социален слой, но и всякакви аристократични нрави, 
порядки, обичаи и вкусове у обществото. Балканските християни са с 
груби, примитивни и непретенциозни нрави и манталитет и са лишени от 
всякакви рицарски чувства. Това ги превръща в особено благодатна почва 
за разпространение на модерните европейски идеи за свобода, 
демокрация и социално равенство. Местното общество и без това е крайно 
демократично и егалитарно по своя характер и структура и не е 
обременено от сдържащата, консервативна и монархическа традиция, 
която е все още силна и устойчива в Западна Европа. 

В  критиката си към емоционалната сухота и липсата на романтика в 
интимните отношения на балканските християни Леонтиев е изцяло 
европеец, както самият той признава: „Аз много добре знаех, какво точно 
не ми харесва на Изток…Не ми харесваше сухотата на нашите единоверци 
в любовта. Мразех в техния сърдечен живот, липсата на онзи романтизъм, 
с който бях свикнал у дома, в Русия, още от детските си години. В  това 
отношение аз бях „европеец“ до крайност. Обожавах всички нюанси на 
романтизма: от най-чистия аскетически романтизъм на Тогенбург…до 
тънкото и облагородено боготворене на изящната плът, с чиито култ са 
проникнати стиховете на Гьоте, Алфред  де Мюсе, Пушкин и Фет. Нищо 
подобно не виждах в средата на местните християни, особено в средата, 
която, незнайно защо, наричат „интелигентска“… В  техния сърдечен 
живот няма нито патос, нито музика, нито грация, нито ум.“17 
Романтичното отношение към живота и историята не е характерно не само 
за балканците, но и за руснаците, които не са преминали през опита на 
западното рицарство и средновековния култ към „прекрасната дама“. 

16 Леонтьев, К. Очерки Крита, Предисловие. 

17 Египетский голубь, гл. V.



Леонтиев съпоставя средния европеец не само с колоритните и 
екзотични жители на Османската империя, но и с героично-романтичния 
образ на европеецът от отминалите времена, на чиито фон неговите 
наследници изглеждат като гротескни карикатури: 

„Не би ли било ужасно и не би ли било обидно да се помисли, че 
Мойсей се е изкачвал на Синай, че елините са строили своите изящни 
акрополи, римляните са водели Пунически войни, че гениалният красавец 
Александър преминал Граник със своя пернат шлем и се сражавал под 
Арбели, че апостолите проповядвали, мъчениците страдали, поетите 
пеели, художниците рисували и рицарите блестели на турнирите само 
затова, за да може днес френският или немският или руският буржоа в 
своето безобразно комично облекло да благодушества „индивидуално” и 
„колективно” върху развалините на цялото това минало величие?...Срамно 
би било за човечеството, ако този подъл идеал за всеобщата полза, за 
дребнавия труд и за позорната проза би възтържествувал навеки!”18

Леонтиев е ужасен от прозаическата перспектива, всички хора да 
заприличат (умствено и физически) на европейския честен труженик и 
буржоа, който е въплъщение на посредствеността, безвкусицата и 
пошлостта. Образът на европеецът от  XIX в., облечен в противен сив 
сюртук, панталони и цилиндър, е до такава степен нелеп, банален и 
неестетичен, че съвременните творци (художници и писатели) почти 
винаги избират персонажи от отминали епохи за герои на своите 
произведения. Учителите, професорите, банкерите, адвокатите, 
търговците, учените и работниците от XIX в. никога не биха могли да 
станат такъв извор на творческо вдъхновение, какъвто винаги са били 
царете, свещениците, рицарите, велможите или великите пълководци.  
Какво ли би се случило ако в резултат от демократичния прогрес и 
индустриализацията, героично-романтичните персонажи напълно изчезнат 
и останат само скучните обитатели на буржоазно-работническата 
прогресивна и атеистична република? „Тогава, разбира се, няма да има и 
художници“19. – Убеден е Леонтиев. Красотата и поезията на миналото 
остават заключени в музеите и на страниците на книгите, а в съвременния 
живот властват прозата, телесното безобразие, еднообразие и смърт.20 

18 Леонтьев, К. Письма о восточных делах, гл. VI. Какое сочетание обстоятельств нам 
выгоднее всего? – В: Восток, Россия и Славянство, 353—390.

19 Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения, гл. I. 

20 Египетский голубь, гл. V.



Фабриките, машините, химическите лаборатории и различните технически 
изобретения са от полза на средната класа, но убиват поезията на 
живота. Нарастващата им роля и значение за общественото и 
икономическото развитие води до господство на грозотата и уродливостта 
и задушава красотата. Машините и демократическата революция ще 
предизвикат както екологична, така и социална катастрофа, според 
Леонтиев. Насилието над  природата, осъществявано с помощта на 
неорганичните технически оръдия, ще доведе до унищожаването на 
органическия живот и неговото растително и животинско разнообразие. 
От друга страна , обществените промени , предизвикани от 
демократизацията, либерализацията и индустриализацията, ще доведат 
до  разрушаването на стария социалния ред и организация, които, подобно 
на природния ред, са устроени сложно и съществуват благодарение на 
разнообразието и неравенството. Демократизацията и социалният 
егалитаризъм водят до всеобщо смешение, преодоляване на всякакви 
граници и разрушаване на йерархичното обществено устройство. Чрез 
смесване се унищожава  разнообразието. Ако се смесят основните 
цветове (жълто, червено, синьо) ще се получи един-единствен цвят – 
мръсно сиво до черно или в най-добрия случай – кафяво. Същото явление 
се наблюдава и при културното омешване или съвременния 
мултикултурализъм. Остаряването и смъртта на обществените организми 
означава разпадане на космическия им строеж и завръщане към 
първоначалния хаос. „Ако видимото разнообразие и усещането за 
интензивност на живота (т. е. неговата естетика) са признаци на 
вътрешната жизнеспособност на човечеството, то тяхното отслабване би 
трябвало да е признак за остаряването на човечеството и наближаващата 
му смърт“21. 

Средният европеец е не само социален, но и културен и 
антропологически тип. Той е нещо средно, представляващо въплъщение 
на колективната посредственост (médiocrité collective). „Той не е нито 
селянин, нито благородник, нито воин, нито жрец, нито бретонец или баск, 
нито тиролец или черкез, нито маркиз в брокат и пера, нито трапист във 
власеница…“22. Той е продукт не само на обществено-икономическите 
условия, в които живее, но и на идейните конструкции на идеолозите на 
либералната демокрация, за които този среден антропологически тип се 

21 Избранные письма В.В. Розанову 240. – В: Леонтьев, К. Избранные письма. 1854-1891. 
СПб., 1993.

22 Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения, гл. VII.



явява като идеал за бъдещето. „Тези хора, преди всичко, не знаят и не 
разбират законите на прекрасното, защото винаги и навсякъде именно 
този среден тип е най-малко естетичен, най-малко изразителен, най-малко 
прекрасен, най-малко героичен, в сравнение с по-сложните и по-крайни 
типове… Стремежът към средния тип е, от една страна, стремеж към 
прозата, а от друга – към общественото разстройство“23 . Силните 
индивидуалности и ярките характери трудно могат да се формират и да 
виреят в едно егалитарно общество, което е царство на посредствеността. 
В  едно такова общество, не личността, а масата налага своя стил и 
потребности, които неизбежно са белязани от пошлостта и вулгарността. 

Каква е целта на либерално-демократичния процес, който протича 
през целия  XIX и XX в. и продължава и днес? – „Крайна степен на 
опростяване и нищо повече!“24 Целта му е да се достигне пълно равенство 
и еднообразие в бита, начина на живот и дори в умственото развитие на 
хората. Изравнителният процес, който протича в Европа, обхваща не само 
отделните индивиди и социални класи, но и цели нации, които постепенно 
губят националния си облик и идентичност и заприличват поразително 
една на друга. Всички европейски държави имат приблизително еднаква 
конституция, еднаква образователна система и държавни институции. 
„Този идеал на буржоазната простота и общественото еднообразие; 
смесването на съсловията, нациите, религиите и даже половете, 
произлиза преди всичко от равноправието. Равноправието подпомага 
еднообразието и ускорява сливането на всички цветове в нещо 
неопределено“25. Населението на Европа се превръща в една безлична 
аморфна сива маса, изповядваща еднакви ценности и идеи – идеите на 
„евдемонизма, всеобщата полза, дребнавия труд  и позорната проза“. 
Подобни процеси не протичат за пръв път в историята. Те се наблюдават и 
при упадъка и гибелта на всички древни цивилизации, които обаче, за 
разлика от съвременната Западна цивилизация, се приближават към края 
си несъзнателно и емпирически. „Европейските държави се стремят към 
тези процеси съзнателно, обмислено и системно“26. Съвременният прогрес 
не е развитие, не е разнообразие и хармония в единството, а е простота и 

23 Пак там, гл. VII.

24 Пак там, гл. II.

25 Пак там, гл. VII

26 Византизмът и славянството, с. 135.



еднообразие в разложението. Безизразни безцветни лица, бледи хора, 
повърхностни, несложни и бездарни, се стремят към окончателното 
унищожение на предишното обществено устройство и установяването на 
властта на всички над всеки27. Властта на масата винаги е за сметка на 
личността, индивидуалността и оригиналността. 

Възгледите на Леонтиев за прогреса и развитието се доближават до 
тези на английския философ  Хърбърт Спенсър, който също смята, че 
истинският прогрес се състои в разнообразното развитие. За Спенсър 
обаче, прогресът е еволюционен и безкраен процес, докато Леонтиев 
смята, че прогресът неминуемо преминава в регрес, разнообразието в 
еднообразие, сложността в простота, а животът – в смърт. За разлика от 
прогресистът Спенсър , който е сред  основните идеолози на 
еволюционизма и либерализма, Леонтиев е определян като „реакционер“ и 
„консерватор“. Той обаче е един много специален „реакционер“, който 
съвсем не се вписва в рамката на това политическо и идеологическо 
течение. Той е „реакционер“ и „консерватор“, който не гледа назад в 
миналото, а напред в бъдещето. Той е консерватор, но и пророк, което не 
е често срещано съчетание. Леонтиев идеализира миналото в името на 
бъдещето, защото вижда, че съвременните обществени и политически 
процеси няма да доведат до нищо добро, а напротив – ще доведат до 
гибелта на съвременната цивилизация. Неговите мотиви да застане на 
консервативни и реакционни позиции са преди всичко естетически. За 
него красотата съществува в Църквата, монархията, аристокрацията и 
архитектурата на отминалите епохи, докато демократическият прогрес, 
социалното равенство и механизацията на живота, предизвикана от 
индустриалната революция, са въплъщение на профанацията и 
уродливостта. Религиозното му преображение, което настъпва след  тежко 
боледуване през 1871 г. по време на консулската му служба в Солун, 
оказва огромно влияние върху обществените и политическите му възгледи 
и върху литературното му творчество. Единствено неговото естетическо 
учение за живота си остава езическо в същността си и по никакъв начин 
не се повлиява от християнската духовност. Влияние има в обратната 
посока – не християнството влия върху естетиката, а естетиката е сред 
основните фактори, които провокират религиозното му кръщение: 
„Смятам, че в основата на всичко лежи, от една страна, философската 
ненавист към духа и формите на най-новия европейски живот (Петербург, 
литературната пошлост, железопътните линии, саката и цилиндрите, 
рационализмът etc.), а от друга – естетическата и детинска привързаност 

27 Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения, гл. III.



към външните форми на православието“28. Стремежът към монашество, от 
една страна, и стремежът към красота, от друга, бележат целия му живот, 
който е изпълнен с вътрешни противоречия и борба между християнската 
аскеза и езическата естетика. Той обаче успява да съедини търсенето на 
красотата и езическото опиянение от живота с търсенето на 
християнското спасение. „Съединяването на тези два основни стремежа в 
неговия живот довело до дълбоки и остри мисли, до дръзновен 
редикализъм“29. 

Леонтиев е обсебен от дълбока аристократическа и естетическа 
омраза към демокрацията и хедонистичната масова култура. Той се 
придържа към  един аристократически ницшеански морал, морал на 
качеството, не на количеството. Николай Бердяев отбелязва, че Леонтиев 
не разграничава историческата аристокрация от истинската духовна 
аристокрация, която, по парадоксален начин, може да се изяви именно 
чрез демократическия процес: „В  естетическата и мистическа ненавист на 
Леонтиев към демокрацията и плебейската култура има някаква истина, 
но има и голяма лъжа, голямо недоразумение, в което сме длъжни да 
вникнем. Аз бих предложил една, парадоксална само на пръв поглед, 
формула: тържество на демокрацията и социализма в името на 
окончателното тържество на аристокрацията. Демократизмът и 
социализмът са само средства за разкриването на истинската, над-
историческа, мистическа аристокрация, така като по този начин ще се 
изкорени лъжливата, случайно-историческа, позитивна аристокрация“30. 
Но романтикът-реакционер Леонтиев не разбира и напълно отрича 
положителните аспекти на демократическия процес. Той усеща кризата на 
европейската култура и обвинява либералната демокрация, правата на 
човека и социалното равенство за формирането на „средния“ европеец 
или „човекът-маса“, както го определя Ортега-и-Гасет. „Човекът-маса“ е 
продукт на социалното изравняване и уеднаквяването, което води до 
всеобщо качествено принизяване. В егалитарното общество властват 
вулгарните, пошли и непретенциозни вкусове на масите, които се налагат 
и разпространявали чрез медиите. Журналистиката доминира над 

28Избранные письма В.В. Розанову 240.

29 Бердяев, Н. Пътят на Русия. Константин Леонтиев и руската идея. София, 2001, с. 
106. 

30 Бердяев, Н. К. Леонтьев – философ  реакционной романтики. – В: Типы религиозной 
мысли в России. Собрание сочинений, т. III, Париж 1989, с. 175.



литературата, защото задоволява по-успешно потребностите на масовата 
публика. „Средният“ гражданин е до такава степен обезличен и лишен от 
индивидуалност и характер, че дори не заслужава да има собствено име. 
На излетите по калъп европейски граждани, трябва да им се дават 
номера, вместо имена31.

Естетическото учение на Леонтиев е всеобхватно и се отнася не 
само за изкуството и литературата, но преди всичко – за ежедневния 
живот, бит и култура на хората от различни обществени прослойки. За 
разлика от историософските му възгледи, които са до голяма степен 
заимствани от теориите на Николай Данилевски, неговото естетическо 
учение и отношение към действителността е изключително оригинално и 
своеобразно. Естетизмът е ново явление не само за руската, но и за 
европейската литературна и философска мисъл от 60-те и 70-те год. на 
XIX в. Той е присъщ  на декадентското движение от края на XIX и началото 
на XX в., в което се отразява упадъчната изтънченост и красота на 
залязващата европейска култура. Леонтиев не е преминал през твърде 
усложнената декадентската естетика и неговото учение за 
опростителното смешение, упадък и смърт на цивилизациите е прекалено 
праволинейно и натуралистично. Независимо от това, то е актуално дори и 
днес и продължава да бъде стимул за разбирането и изучаването на 
културно-историческите процеси и общественото развитие. 

31 Изповедь мужа.
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