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ОТГОВОРИ НА ИВА МАНОВА НА ВЪПРОСИТЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ 

в конкурса за длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия, 
05.01.13. Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на 
културата), за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“, обявен в 

ДВ на 22.07.2022 г. 
 

 

Въпроси, поставени от проф. дфн Богдана Тодорова (стр. 3-4 от рецензията): 

„Това ли е папата, за когото Църквата е не просто лост на властта, а красота и 

достойнство, този който ще има смелостта да ги отстоява? Включването на Южна Америка, 

където вярата все още живее в душите на хората, а не е културен рефрен, ще успее ли да засили 

вярата и ще даде ли надеждата, която да позволи на Римокатолическата църква да запази 

авторитета си, без да се отказва от етичната си основа?“ 

Отговор на кандидатката 

Пръв папа Пий XII определя Южна Америка като „континент на надеждата“ и през 1958 

г. създава Папската комисия за Латинска Америка. След него Павел VІ в енцикликата Populorum 

progressio (1967) нарича Южна Америка и Африка „континенти, изпълнени с живот и надежда“. 

Ако се върнем по-назад в историята, ще открием, че Латиноамериканската църква в 

продължение на векове съхранява бароковата религиозност – възхитителния отговор, с който 

католицизмът реагира на травмата от Реформацията. Тази религиозност ще бъде преоткрита през 

ХХ в., и то не без участието на Хорхе Берголио. 

Освен това през предходното столетие, поставило пред сериозни изпитания 

религиозната вяра въобще, Латиноамериканската църква е лоно на един от най-значимите опити 

за обновяване съвременния католицизъм. Независимо от това как се оценява теологията на 

освобождението, тя без съмнение е оригинално и много мощно движение. 

Така че моето убеждение е, че Южна Америка действително има ресурс да „засили 

вярата“, доколкото на този континент вярата е жива и се развива – затова и папа Франциск 

настоява на народното благочестие като автентичен начин за богословстване. 

Що се отнася до запазването на етичната основа, мисля, че то е същностно за всяка вяра, 

не само за католическата доктрина. В днешния секуларизиран свят има някои обществени 

очаквания по отношение на Католическата църква, които обаче тя трудно би могла да 

удовлетвори. Вярно е, че някои практики и обичаи, чието спазване е по-скоро въпрос на 

придържане към традицията, може би биха могли да бъдат преразгледани в дългосрочен план. 

Сред тях е например въпросът за възможността жени да служат като дякони, тъй като подобно 

служене е исторически засвидетелствано (от III–IV в. до X в.). Такъв е също въпросът за целибата 



(6e36pa4HeTO) Ha MHpCKHTe ceemeHHUH: nbpBHTe 3a6paHH 3a ceemeHHUH ,Aa BCTbnBaT B 6paK ,AarnpaT 

OT IV B., HO KaTOJIH4ecKaTa UbpKea ronepHpa ceMeHHHTe ceemeHHUH lfaK .AO XI-XII e. - pewHTeJrna 

npOMJIHa a TO Ba OTHOllleHHe HaCThnBa e.n:ea c r peropHaHCKara peq>opMa H BTOpHJI JlaTepaHCKU c1,6op 

( 1123 r. ). TaKa qe H 'fYK cTaea ,!I,)'Ma 3a TPa.u.HUHJI, lfHeTO cna3aaHe no npHHQHn noA1Je)l(J,f Ha 

npepa3rne)f(JJ.aHe. CbBCeM HHalfe CTOH o6alfe BbnpOC'bT c ,D.OfMaTHlfHHTe nOJIO)l(eHHJI: aKO ce OTCTbnH 

OT DIX, TOBa 6H O3HalfaJIO ,LI.a ce JlHlllH BRpara OT Cb,D.bp)l(aHHe. E.D.Ba JIH e ,D.06pa CTPaTefHJI ,Aa 

3aI.UHTilBalll aBTOpHTeTa CH, H3OCTaBRHKH npHHQHnHH nOJIO)l(eHHJI Ha CBORTa BJ!pa. Ilorne,D.HaTO OTBbH, 

C OlfHTe Ha CeKynapHHJI lfOBeK, H3fJie)f(JJ.a, qe He e KOH 3Hae KaKbB npo6JieM QbpKBaTa ,LI.a H3MeHH 

nO3HQHRTa CH no OTHOllleHHe Ha a6opra HJIH ,LI.a ce HaCTPOH nOJIO)l(HTeJIHO KbM penpO.l\YKTHBHaTa 

Me.UHUHHa. ITorne.uHaTO OTBbTPe, C O4ITTe Ha BRpaTa, KORTO HMa CBOHTe ycTOH, H Ha l..(bpKBaTa, KORTO 

e npH3BaHa ,!\a rn 3all.lITTaea, Toea e MHoro TPY.l\HO. 

PaJMHHaeaHeTO Ha ceerorne,D.HHTe no3HUHH o6a'ie He 6H TPR6eano ,D.a H3KJIJOlfBa 

B'b3MO)1(1{OCTTa 3a .AHaJIOf. MHeHHeTO MH e, 'le no Te3H H nO,D.06HH B1>npocH nana <I>paHQHCK npaBH 

MaKCHMaJIHOTO, KOeTO e B'b3MO)1(ffO npH HaCTOJII.UHTe ycJIOBHJI, a HMeHHO ,!\a ce nOM1>p)l(a ,!\HaJIOfl>T, 

,LI.a ce H36Jlrea BTB1>p,D.J!BaHeTO Ha nO3HQHHTe, 3aTBapRHeTO 3a Pa3JIHlfHHTe rne,!\HH TOlfKH. Ilary6eH e 

BCeKH onHT 3a 3aJIH'iaBaHe Ha Pa3JIH'IHJ!Ta. Ho H B npOCTOTO HaCTORBaHe Ha TRX HRMa CMHC1,J1 H HRMa 

H3XO,D.. ,UUanofl>T OCTaBR OTBOpeHa epaTaTa 3a TOBa, KOeTO nana EeprOJIHO HapH'ia ,,3a,!l.BIDKBaHe Ha 

npouecH". CTPaTerHJ1Ta MY e e c1>3,D.aeaHeTO Ha ycnoeHJ1 3a npoMeHH, e no,D.noMaraHero Ha 

nocreneHHOTO TPaHc<popMHpaHe Ha KOH<pJIHKTHTe. A 3a npHJiaraHeTO Ha no,D.06Ha CTPaTefHJI ca H)')KHH 

HeH3lfepnaeMa .uo6pa BOJlj! Ha CTPaHHTe, ynoBaHHe H epeMe. AKO n1>K OCTaBHM HaCTPaHa 

ynpaBJieHCKHTe CTPaTefHH - H C TOBa 3ae1>pllleaM OTroeopa CH - H ce 061>pHeM Kl>M nacTHpCKOTO 

CJI)')KeHe Ha <I>paHQHCK, TO e no,!\ 3HaKa Ha MHJIOC1>p,D.HeTO KbM BCH'IKH CTPa,!l.aI.UH. 

28.11.2022 r. 

rp. Co<pHJ1 
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(Hea Mattoea) 


