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С Т А Н О В И Щ Е 

 

от доц. д-р Мариян Стоядинов 

Православен богословски факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” 

 

относно дисертационен труд за присъждане на научна и образователна 

степен „доктор“ на Емануил Георгиев Георгиев, 

Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски” 

 

Тема на предложения труд: 

 

Специфика на мистичния опит 

в средновековната православна християнска традиция 

 

Разглежданият труд е изследване, фокусирано върху мистичния опит 

и неговата социална рецепция в православната средновековна традиция. 

Тази своеобразна двуизмерност на фокуса е предизвикателство, тъй като и 

мисичният опит сам по себе си, и социалната измеримост на Църквата като 

общност са достатъчно изследвани теми. Изследването на мистицизма от 

гледна точка на социалното и политическото действие обаче, е 

интригуващо задание.  

В настоящото становище ще се спра първо на формалните параметри 

на текста, а след това и на съдържателната страна на изследването. 

 

I. 

Текстът е в обем 156 страници (или реално 183, ако се отчитат по 

1800 знака на страница) и включва Увод, изложение в три Глави, 

Заключение и опис на използваната литература.  

 

Заглавие. Заглавието подсказва Средновековието като хронологично 

ограничение. Затова на пръв поглед подвежда, че ще се търси отликата в 

мистичния опит на средновековната православна християнска традиция от 

съответните антична и модерна. Един компаративен подход при подобно 

тълкуване не би бил неуместен съвсем, но ми се струва, че в православната 

християнска традиция изобщо трудно ще обособим хронологични 

фундаментални различия в мистичния опит на светите Иоан Богослов и 
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Григорий Богослов от преподобните Максим Изповедник и Симеон Нови 

Богослов или на последните от преподобните Серафим Саровски и Силуан 

Атонски.  

 

Структура, език, цитиране. Изложението е обособено в три глави, 

като всяка поставя ударение върху специфики, които в крайна сметка 

стъпаловидно извеждат към заявената в самото начало теза за общностната 

санкция на мистическия опит. Главите са балансирани като обем.  Езикът 

на изследването е четивен. Би било добре при цитиране на класически 

автори, в частност и свети отци, да се ползват и посочват критичните 

издания, на базата на които е извършен превода (бел. 1, стр. 3).  

 

II. 

Уводът (с. 3-9) в случая е концептуално сумиране на въпросите, 

които ще бъдат във фокуса на изследователския интерес. Заявен е методът 

– в случая компаративния анализ, което дава представа на читателя за 

контекста, в който бива ситуиран християнския мистичен опит. На това 

място би било добре да има историографско проследяване на 

изследванията в областта или в области, гранични на тезата. Подобно 

обговаряне на историографията има в автореферата, но според мен би било 

по-удачно в увода да присъства опит за анализ на досегашните проучвания 

и публикации на водещи авторитети, имащи отношение към предмета на 

изследването. За тезата би било полезно да се прокоментират съчинения 

като „Древноцърковната мистика” на Н. Минин (В. Търново, 1999), 

например и класифициране на специфични направления в областта на 

мистическия опит като „абстрактно-спекулативно”, „нравствено-

практическо” и „етико-гностическо”. 

В изложението можем да проследим един своеобразен стъпаловиден 

преход от езика, през индивидуалния опит към обществената санкция. По 

същество въпросът за езика е добра отправна точка, задаваща 

херменевтичните ключове в решаването на зададената теза. В този смисъл 

считам за сполучливо предпоставянето на отношението между 

платонизма и християнството (с. 10-15) като мирогледен контекст, в 

който апофатизмът и мистичният κατάφασις (с. 16-44) оставят следи в 

текстовете на късната античност. Артикулацията на мистичния опит е от 

една страна увенчание на херменевтичните предпоставки, но и своеобразна 

базисна предпоставка на необходимото различаване на праксис от теория. 

В случая обаче липсва един основен херменевтичен пласт, идентифициращ 

християнския мистичен опит като такъв – библейската или в частност 

старозаветно-еврейско-семитската перспектива, която и като специфика, и 
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като изразност не може да бъде пренебрегвана, а най-малкото би трябвало 

да бъде успоредена с платоническата традиция.  

Другата липса, която според мен би трябвало да бъде компенсирана в 

една по-късна редакция на текста, е пневматологичното измерение на 

мистичния опит от православна християнска гледна точка. Става дума за 

мястото на дарованието (харизмата) в синергичния преход от праксис през 

теория към обожение. Харизматичното измерение е и конституиращ 

фактор в автентичното разбиране за християнската общност не просто като 

събрание (συναγωγή), а като общност в оприсъствения чрез Духа Син 

Божи. Общността, в случая, няма как да не бъде мислена като Църква 

(εκκλησία). В контекста на последното трилемата, коментирана от 

докторанта, между извънкофесионалността, адогматичността и 

антиинституционалността (113-114 стр.) на мистицизма, лишава темата на 

дисертацията от предмет. Просто, защото всеки извън-евхаристиен в 

смисъла на пневмато-христо-центричен опит по дефиниция е извън-

християнски.  

Като обобщение на всичко казано до тук смятам изследването на 

Емануил Георгиев за текст, който в достатъчна степен отговаря на 

предварително зададеното условие, а именно – да се изследва спецификата 

на правослвния средновековен мистичния опит от гледна точка на 

отношенията между мистиците и общността. По-концентрирано усилие в 

дефинирането на харизматичните измерения на православния мистичен 

опит като еклисиално събитие би обогатило, струва ми се, ангументацията 

на автора в перспектива. На този етап личи определен изследователски 

почерк, който, при съответна мотивация и условия, може да се развие и 

обогати. Текстът е свидетелство, че предпоставките за това са налични. 

   

 

Въз основа на изложеното до тук имам всички основания да дам 

положителна оценка за докторската дисертация на ЕМАНУИЛ ГЕОРГИЕВ 

ГЕОРГИЕВ и при успешно проведена защита бих гласувал с „ДА“ за 

присъждането му на ОНС „доктор“ по Социология, антропология и науки 

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

 

 

Велико Търново                                  Доц. д-р Мариян Стоядинов 

07.06.2016 г.                                                          ............................................... 
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