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РЕЦЕНЗИЯ 

 

от доц. д-р Свилен Тутеков, Православен богословски факултет,  

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 

на дисертационния труд на Емануил Георгиев Георгиев,  

Философски факултет „Св. Климент Охридски”,  

на тема: „Специфика на мистичния опит в средновековната 

православна християнска традиция” 

за присъждане на ОНС „Доктор” по професионално направление 3.1. 

Социология, антропология и науки за културата 

 (Теория и история на културата. Теория на религиите) 

Научен ръководител: проф. д.ф.н. Калин Янакиев 

 

Предложеният дисертационен труд има за цел да тематизира 

спецификата на мистичния опит, култивиран в средновековната 

православна християнска традиция. Без съмнение тази тема има своята 

значимост и актуалност и съдържа огромен изследователски потенциал, 

още повече, че в предложения текст г-н Емануил Георгиев заявява 

амбицията си да разкрие някои ключови богословски и философски 

аспекти на темата, но и едновременно с това да я постави в 

културологичен дискурс. С оглед на това мога предварително да оценя 

идейната значимост на темата изцяло положително. На следващо място ще 

кажа, че сама по себе си избраната тема е голямо предизвикателство, 
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доколкото в нея органично се преплитат ключови теми на християнската 

гносеология, антропология, еклисиология и аскетика, като всяка една от 

тях сама по себе си съдържа неизчерпаемо идейно богатство и философски 

потенциал. Фокусирането върху спецификата на мистичния опит в 

православен контекст вече предполага успоредяването с мистичния опит 

на други традиции, както в случая кандидатът прави това със западно-

християнската и ислямската средновековни традиции или поне с техни 

представители. Тъкмо това идейно богатство на изследваната 

проблематика създава един методологически проблем в предложената 

работа, който бих формулирал като липса на пределна конкретност, а 

оттам и отсъствието на ясни критерии при подбора на репрезентативни 

автори и текстове, през които да бъдат видяни и оценявани избраните 

аспекти на темата. Според мен максималното конкретизиране на темата – 

било в хронологични граници или ограничаването й до един или група 

репрезентативни автори – само би допринесло за по-обстойното и 

прецизно разработване на иначе интересната проблематика. При все това 

кандидатът успява да предложи един относително завършен текст, 

структуриран около три ключови тематични ядра, които разкриват 

спецификата на мистичния опит в контекста на православната 

средновековна традиция. 

Дисертационният труд е с обем 155 стр., от които 148 стр. основен 

текст и използвана литература от 103 библиографски единици. Посочените 

в библиографията заглавия не са разделени както е прието - извори и 

коментарна литература - съответно на кирилица и на латиница. Основният 

текст на изложението съдържа увод, три основни глави и заключение и е 

структуриран с оглед избора на главни тематични акценти, които целят да 

представят спецификата на мистичния опит, а това са мистичния език, 

мистичната практика и социалните измерения на мистицизма. Тази 
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структура на изследването показва способността на кандидата да предложи 

своя ясна теза и съответно да търси аргументи за нейното обосноваване с 

оглед набелязаната от него изследователска стратегия. Наред с това 

Емануил Георгиев показва способност да формулира конкретни 

изследователски задачи с оглед генералната цел на разработката. При все 

това поне за мен остава неясно защо са избрани тъкмо тези три тематични 

ядра и дали само те могат да бъдат посочени като белези, открояващи 

спецификата на православния мистичен опит. Като най-съществен пропуск 

в случая бих посочил почти пълното отсъствие на светотайнствено-

мистагогийния хоризонт на православния мистичен опит, който би 

трябвало да опосредства цялостното му богословско и дори философско 

осмисляне. Действително в предложения текст връзката на мистичния опит 

с тайнствата спорадично се споменава на няколко пъти между 125-138 стр., 

но когато става дума за неговата специфика в православен контекст тази 

органична връзка между мистика и μυστήριον, посочена на 44 стр. - би 

следвало да бъде основният херменевтичен ключ. 

Първото тематично ядро, което кандидатът изследва, е мистичният 

език, като в случая се търси приложимостта на апофатичния метод и 

възможностите за артикулация на мистичния опит. В тази глава 

кандидатът последователно и доста задълбочено анализира приложимостта 

на апофатичния метод в мистичното богопознание в няколко пункта: 

изследва развитието на философския тип апофатика в платоническата 

традиция и въобще в елинската светогледна парадигма, очертава пътищата, 

по които апофатичният метод намира приложимост в християнски 

контекст, показва спецификата на апофатичния дискурс, за да разкрие 

органичната му връзка с катафатиката и то като най-висша степен на 

рационално богомислие. В хода на изследването той отхвърля широко 

разпространеното мнение, което „слага знак на равенство между 
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апофатиката и мистичния опит” (стр. 36) и противопоставя на това 

органичната връзка на апофатиката с катафатиката (стр. 22), както и 

персоналния характер на православния мистичен опит (стр. 38-39). Според 

мен органичната връзка между апофатиката и катафатиката, както и 

въпросът за личностния характер на мистичното богопознание, би 

трябвало да получат по-солидна богословска обосновка в контекста на 

тяхното христологично и мистагогийно осмисляне. В един православен 

дискурс метапонятийният и металогическият характер на апофатизма и 

още повече неговият персонален и общностен характер не могат да бъдат 

разбрани докрай, ако останат откъснати от екзистенциалния смисъл на 

христологията и на светотайнствената онтология на Църквата. Единствено 

в тази перспектива биха могли да бъдат разбрани правилно 

парадоксалността на мистичния опит и твърдението на автора, че 

„мистицизмът се поставя в центъра на самото християнство, 

християнското учение се мисли като принципно мистично” (стр. 48).  

В тази първа глава се правят интересни паралели между 

православната мистика и ислямския мистицизъм, като се изтъкват 

принципните различия между тях и най-вече присъщата на православния 

мистичен опит персоналност. От направените паралели е видно, че авторът 

познава добре различните мистични течения. Когато разглежда обаче 

апофатичния метод и мистичния език в православната традиция, той се 

ограничава само до свидетелствата на св. Симеон Нови Богослов и до св. 

Григорий Палама, които, разбира се, са репрезентативни за православната 

традиция, но не е я изчерпват. Тази методологическа слабост може да бъде 

забелязана в цялата работа. 
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Във втората глава изследването се фокусира главно върху две теми: 

отношението праксис-теориа в православния мистичен опит и 

тоталността на този опит с акцент върху участието на тялото (пар. 2.4). 

В научната литература са налични обширни и задълбочени изследвания по 

тези теми, но тук кандидатът се ограничава само до избрани акценти, 

които имат непосредствено отношение към поставените от него 

изследователски задачи. В това отношение в работата се забелязват отново 

методологически слабости, доколкото мащабността на проблематиката в 

тази втора глава не позволява достатъчно задълбочен анализ, както в 

макро, така и в микроплан. Тук ходът на изложението се движи по вече 

отъпкани пътеки като се започва от прекомерното фокусиране върху 

александрийската традиция (вж. пар. 2.4.) с нейното платоническо влияние 

и впоследствие се очаква мултиплицирането на този тип мистицизъм в по-

късната традиция. В описанието на аскетическия праксис и на трите 

степени на духовното напредване се следва изцяло линията Климент – 

Ориген – св. Максим, като почти липсва т. нар. Макариева традиция, която 

е много по-релевантна на холистичната библейска антропология и която 

остава чужда на платоническите влияния. Тъкмо специфичната 

интровертна екстатично-съзерцателна мистика от оригенистки тип, която 

чрез Евагрий Понтийски пуска корени в източната духовност, продължава 

и днес да се разпознава от мнозина изследователи като парадигматична за 

Православието. Тази представа дори се е утвърдила като цялостна научна 

парадигма, която вече десетилетия диктува „модата” в изследванията на 

византийския мистицизъм. Предполагам, че на това се дължат твърденията 

на кандидата като например, че „Максим вече говори за една тотална 

аскеза” (стр. 69), или, че в антропологията на св. Йоан Лествичник, у св. 

Йоан Касиян Римлянин все още личи платоническо влияние (вж. стр. 70), 

при условие, че в традицията до св. Максим тази тоталност е многократно 
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засвидетелствана, а късновизантийската традиция вижда в Лествицата на 

Йоан Синайски отпор срещу платоническото влияние и поради това един 

от нейните ръкописи от ХІV в. е именуван „Слово против Ориген”. 

Подобни твърдения биха могли да се дължат и на безкритично ползване на 

изследователи, които разглеждат православното опитно подвижническо 

богословие в посочената парадигма, която го мисли преди всичко като 

християнска рецепция на античното наследство. Тази логика на 

изследването преобладава и в параграфите, посветени на ероса и на 

участието на тялото в мистичния опит (съответно ІІ.3. и ІІ.4.), където 

доминират препратките към платоническата и неоплатоническата 

антропология и като че ли се надценява нейното влияние в православната 

аскетика и мистика. В същия дух е твърдението, че аскетите често клонят 

към дуалистична нагласа за тялото (стр. 107-108). Напълно очаквано като 

пример за позитивно отношение към тялото се посочва методът на 

психосоматичната молитва, култивиран в исихастката практика. При все 

това считам, че спецификата на православната мистика във връзка с 

важните въпроси за отношението праксис-теориа и за тоталността на 

мистичния опит би следвало да бъдат по-дълбоко интегрирани в 

православната антропология, христология и еклисиология и да бъдат по-

всеобхватно обосновани с оглед богатството на традицията. Изследвания в 

тази посока през последните десетилетия не липсват дори и у нас. В случая 

приведените, иначе интересни, илюстративни паралели между различните 

религиозни и културни традиции действително показват спецификата на 

православния мистичен опит – неговият персонален характер, тоталността 

му, участието на тялото в него и т.н. От друга страна обаче в контекста на 

опитното подвижническо богословие на Православието тази специфика 

извира от светотайнствената онтология на църковния живот и тъкмо тук 
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следва да се търси екзистенциалната, социалната и културна 

„ефективност” на този мистицизъм. 

 

В последната трета глава „Мистицизмът и обществото” Емануил 

Георгиев фокусира вниманието си върху социалните измерения на 

поставената от него тема. Бих могъл дори да кажа, че именно тук се 

намира истинският фокус на дисертационния труд и да оценя тази трета 

част като най-приносна в цялата работа. Авторът сам заявява, че именно 

отношението на мистиците към общността е „централният проблем на това 

изследване” (вж. стр. 115). Тук той провежда изследването си главно чрез 

проверка на тезата си за наличието на своеобразна „протопубличност” като 

опосредстващо пространство, в което мистицизмът става регулативна 

инстанция и в социалния живот. Считам тази теза за важна и приносна, 

доколкото тя преодолява схващанията за антисоциалния характер на 

православната аскетика и мистика и едновременно с това обяснява 

пътищата, по които мистиците, като например исихастите, имат важна 

роля в обществения и дори в политическия живот на своето време. Тезата 

си кандидатът обосновава аргументирано и с ясното съзнание за 

спецификата на предмодерната парадигма, в която религиозният дискурс 

доминира (стр. 119). Тук той показва умение да тематизира поставения 

проблем едновременно и в богословско-философски, и в културологичен 

дискурс. При решаване на основния проблем за съчетаването на 

персоналността и единението се поставя въпросът за верификацията на 

мистичния опит в и от общността. Вследствие на анализа на този въпрос 

са формулирани три основни критерия за верификацията: непротиворечие 

с учението на Църквата, примерът на светостта и практиката на духовното 

наставничество, на които е посветен и последният параграф. В цялата тази 
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трета глава са представени интересни пространни паралели между 

исихастката мистична практика и мистиката на Бернар от Клерво, които 

илюстрират начините на обществено и политическо действие на мистиците 

съответно в западната и източната традиции. В контекста на този си анализ 

Емануил Георгиев предлага интересни разсъждения относно персоналния 

характер на мистичния опит и съотнасянето му към опита и живота на 

общността. За мен обаче остава неясно дали според кандидата 

персоналният мистичен опит се ражда „автономно” от църковната общност 

и функционира като „индивидуална харизма”, и едва след това има нужда 

от своята верификация от страна на същата тази общността. Погледнато 

богословски този персонален мистичен опит извира от недрата на 

светотайнствения живот, т.е. от самата тайна на Църквата и именно този 

негов еклисиален характер вече го верифицира общностно, социално.  

Като цяло в предложеното дисертационно изследване се забелязва 

преакцентиране върху предполагаемите философски източници на 

православния мистичен опит или върху паралели в различните мистични 

традиции. Това, разбира се, е важно при изследване на философските и 

културологичните аспекти на темата, но много често се прави за сметка на 

par excellence богословското, респ. на еклисиологичното осмисляне на 

мистичния опит, без което всяка друга рефлексия не е достатъчно 

релевантна. Оставам с впечатлението, че това се дължи на следването на 

вече утвърдени в съвременните медиавистични и англоезични патристични 

изследвания парадигми, които кандидатът очевидно добре познава. От 

друга страна тъкмо подчертаването на мистагогийното, светотайнственото, 

литургично измерение на мистичния опит, напр. в мистагогийната 

традиция на св. Максим Изповедник и св. Николай Кавасила, би разкрило 

по-експлицитно неговата специфика, което всъщност е основната 

изследователска задача. При все това Емануил Георгиев предлага свой 
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прочит на темата, в който не липсват оригинални и приносни моменти, 

особено по темите за приложимостта на апофатичния метод и във връзка с 

тезата за протопубличността като пространство за социално и политическо 

действие на мистиците в доминиращия религиозен дискурс. Наред с това 

той показва и добро познаване и ползване на изворови текстове в 

оригинал, което безспорно говори за качествата му на изследовател. Бих 

искал да подчертая липсата на референции към изследвания по темата, 

които през последните десетилетия съществуват - включително и на 

български език и от български автори - и които биха му помогнали да 

преодолее посочените методологически слабости. Въпреки тези слабости, 

отново бих оценил положително способността на кандидата да формулира 

ясни тези, да подлага на критичен анализ зададени проблеми и да 

структурира добре аргументацията си в отстояване на предложените от 

него изследователски тези. Това свидетелства за способността му да 

провежда самостоятелно научно изследване и да го представи в съответния 

академичен жанр и дискурс. С оглед на това бих препоръчал при бъдещо 

издаване на работата включването и на пропуснатите тук профилирани 

богословски изследвания, както и прецизиране на богословския език, за 

който не са уместни изрази като: „спазване на предписанията” (стр. 59) 

вместо пазене на Божиите заповеди; „конвертират” (стр. 60) или 

„конверсия” (стр. 12, 61, 99) вместо обръщат или обръщане; „Бог, който е 

скрит в мистерията” (стр. 62) вместо „в тайна” или „в тайнството” и др. 

Като цяло стилът и езикът на дисертационния труд показват добрата 

философска култура и умението на кандидата да борави с терминология, 

оформена в различни религиозни и културни традиции. В техническо 

отношение работата е изпълнена сравнително прецизно, като само на места 

се забелязват несъществени машинописни грешки и технически 

неточности. Използваната литература е цитирана коректно, но на няколко 
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места не е посочена страницата на цитираното съчинение (напр. бел. 5, 7, 

226, 268). 

Въпреки посочените слабости и критични забележки по 

представения текст, считам, че работата има своите несъмнени 

достойнства и приносни моменти, които свидетелстват за качествата на 

кандидата като изследовател.  

В заключение оценявам положително предложения дисертационен 

труд и заявявам, че за настоящата процедура ще гласувам „за” 

присъждането на ОНС „Доктор” на Емануил Георгиев Георгиев по 

професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за 

културата (Теория и история на културата. Теория на религиите). 

 

 

 

 

 

 

 

гр. Велико Търново     Доц. д-р Свилен Тутеков: 

01.06.2016 г.         (………..……..) 


