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Р Е Ц Е Н З И Я 

на дисертационния труд на Емануил Георгиев Георгиев на тема:“ Специфика 

на мистичния опит в средновековната православна християнска традиция“ 

за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ 

 

Дисертационният труд (в електронния си вариант) е в размер от 155 стр., 

от които 148 стр. текст (увод, три глави: Мистичният език, Мистичната 

практика и Мистицизмът и обществото и заключение, както и 7 стр. 

литература, на български – 42 източника, руски – 11 източника и 52 източника 

на латиница). Още въведението показва, че става въпрос за една, принципно 

проблематична област, каквато е мистичният опит. Нещо повече, строго 

персоналната детерминация на този вид „практика“ предопределя 

невъзможността за дискурсивно очертаване на нейните специфични особености, 

които зависят пряко от индивидуалните характеристики на придобиващия  този 

опит. Или както пише докторантът:“тук става дума именно за уникален опит, 

който, поради тази своя уникалност, е несводим и сам по себе си е несподелим“ 

(с.3). Свързвайки го с християнското разбиране за обожение обаче, продължава 

той, „ние ще видим как, въпреки личния му характер, той все пак се възприема 

от общността“(с.3).  

Мисля, че подобно съображение допълнително усложнява 

изследователската задача, която си е поставил Емануил Георгиев: 

проблематична е на само дискурсивната изразност, но е и силно стеснен кръгът 

от онези, пред които подобна изразност може да бъде артикулирана, т.е. 

общността от вярващи, които споделят и са носители на подобен опит. Въпреки 

това докторантът оптимистично заявява на стр.4, че:“мистицизмът, когато е 

необходимо, би могъл да аргументира своите претенции, ползвайки рационалния 

дискурс, какъвто е случая с паламизма, т.е. ползвайки езика на културната  

традиция, в рамките на която съществува, и в частност философския език“. 

Изказване, което очевидно можем да приемем като изходна теза на 

дисертацията. Следващото изречение обаче буди основателния въпрос, дали 

трябва да считаме, че имаме просто много видове „мистики“, които се 

самоопределят като такива, спрямо традицията, на която принадлежат или 
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спрямо някакво – в случая проблематично! – общо понятие за мистика, което 

остава винаги неопределено, доколкото трябва да покрива смислово всички 

частни значения:“Заедно с това, дори и самото възникване на мистична практика 

в дадена култура не може да бъде мислено извън наличната религиозна и 

философска традиция, респективно вън от интелектуалния контекст, в който 

тази практика изобщо се заражда“ (с.4).  

Разбира се, напомня докторантът:“Мистичното познание не е 

ирационално, но не е и рационално в собствения смисъл. То е „отвъд-

рационално”. Не отхвърля разума, а го надхвърля“. Така, според него, 

„мистицизмът съвсем законно и естествено влиза, да речем, в историята на 

философията“. Остава обаче неизяснена убедеността в такова „речение“, която е 

единствено на основата на предположението, че това е така: “доколкото такова 

надрационално познание се аргументира рационално и доколкото същото 

показва генетична връзка с някои спекулативни философски системи“. 

Изграждането на подобна връзка очевидно трябва да преминава през 

споделянето на обща феноменологична схема, т.е. обща теоретична и понятийна 

основа, която да позволява аналогичен начин на описание и изучаване на 

предмета, обща за философията и мистиката. Ако отговорът е да, това е така, 

защото и двете области се интересуват от първата причина и първоизточникът на 

всичко, т.е. Бог, то трябва ли да приемем цялата философия за мистичен опит, а 

мистиката за философско съзерцание? Опитите на докторанта да интерпретира 

подобен проблем (стр.6), според който съществуват отлики между различните 

„мистицизми“ са по-скоро отнасящи се до отношенията цел-средство, в които 

основната цел се достига с помощта на детерминирани от специфичната 

културна или религиозна действителност предпоставки, но в крайна сметка не 

произвеждат „нова реалност“, а остават в границите на общото понятие 

„мистицизъм“. И макар на стр.7-8 Емануил Георгиев да поставя под съмнение 

подобна възможност, то аргументите му са по-скоро конфесионално 

детереминирани, отколкото теоретични, т.е. те визират основно православната 

християнска традиция, тъкмо като изтъкваща „характерната черта на 

мистицизма въобще“. Друг е въпросът дали подобна конфесионална 
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„пристрастност“ към конкретна мистична традиция, т.е.„православният ареал“ 

има място в една философска теза (с.8). 

Всъщност, проблемът тук очевидно опира до това, кой собствено е 

предмет на познание в подобна ситуация – мистичният опит „като такъв“ и в 

крайна сметка сам Бог или субектът, носител на мистичния опит „сам по себе 

си“, но посредством обитаващият в него Бог, т.е. мистикът in se ipso (като 

такъв)? Още повече, че паламизмът например, не е пряка екстраполация на 

опита чрез езика на понятията: неговата връзка с опита е много по-сложна. Той е 

здраво вписан в историята на философската мисъл, не просто само по себе си, а 

и чрез историята на неоплатонизма, от който черпи понятиен инструментариум, 

отчасти видоизменяйки го, за да може да изрази паламитския духовен опит. 

Тъкмо така се извършва утвърждаването на мислителната изразност на исихазма 

(антиномичността) или на схоластиката (логическата рационалност) като на тази 

основа става възможно да разберем противопоставянето на учението за 

енергиите на теорията за „чистото божествено действие“.  

По тази причина използването на понятието „мистичен опит“ винаги 

създава, чисто терминологично, проблеми с разбирането на човешкото действие, 

което бива покривано с това понятие. „Опит“ има отношение към придобиването 

на нещо, под формата на образ или възможност за последващо материализиране 

на познатото в инструментално действие, т.е. разбиран като „прагма“, като 

реалност и затова - действие по аналогия. Мистическо, от своя страна, ни 

препраща към своеобразно знание по омонимия, т.е. начинът, по който човекът 

като тварно същество може да познава, т.е. да съзерцава енергийните 

проявления на божественото действо, като светлината например. Така например, 

съгласно Палама, разумните същества са причастни на енергията «по свободно 

произволение» (εκ προαιρεσεως), докато останалите твари са и причастни «по 

природа» (εκ φυσεως). 

Опитът да се дискутира тази трудност е направен в първа глава, наречена 

Мистичният език. Тук се изяснява влиянието на някои платонистки и 

неоплатонистки теоретически предпоставки, като апофатичната теология (с.17-

35), които оказват влияние върху християнското богомислие. (Може да се 
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помисли дали тук не е трябвало да се очертае отликата между „архаичния слой“ 

на Платоновата апофаза и катафаза и Дионисийската специфика на „via positiva“ 

и „via negativa“, доколкото при последния те кулминират в „пътя на 

превъзходството“ (via eminentiae). Прави се и връзка между апофатиката и 

мистичния дискурс, както се изяснява и „ролята на трансцендентността в 

мистицизма“ (с.39). И въпреки заявеното в началото на текста намерение да не 

се обобщава, то това все пак е направено на стр.44:„Ако трябва да обобщим: 

доколкото мистицизмът по  принцип се стреми не просто към познание, а към 

единение на човека с Бога, Който, при това, остава съвършено тайнствен, 

парадоксалното условие за възможност на всеки мистицизъм е 

едновременната трансцедентност и иманентност на Бога…“. На тази 

основа е и заключението, че:“ Православието, посредством паламизма, фиксира 

дори терминологично своя отговор на парадоксалното условие за възможност на 

мистичната практика – Бог е абсолютно непознаваем по същност и 

същевременно е напълно достъпен за причастност чрез енергиите на същата тази 

същност“.  

И още едно обобщение, в началото на § 3:“ Невъзможността за пълната 

предаваемост на такъв отвъддискурсивен опит резултира в една много 

характерна черта на буквално всички мистични учения – а именно – 

парадоксалността на израза, описващ този несподелим личен опит“. Което още 

веднъж идва да покаже, че анализът на такова сложно за описание и 

интерпретация понятие като „мистичен опит“ не може да бъде „заскобено“, 

както пледираше Емануил Георгиев, единствено в рамките на конкретна 

традиция и то неминуемо включва необходимостта от сравнения, както впрочем 

е принуден да постъпи докторантът. Остава обаче неясно защо като елемент на 

сравнение е избрана ислямската традиция, а не много по-близкото до 

разбирането на паламизма учение на Майстер Екхарт за „духовните 

съвършенства“, направено, впрочем, нееднократно в съвременната литература 

по темата.   

В тази глава проблем предизвиква и твърдението на докторанта, че:“От 

тази перспектива (т.е. рационалната перспектива за защита на исихастката 
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практика) конфликт между исихазма и спекулациите на византийската 

философия по принцип няма и не може да има“. Бих напомнил, че възраженията 

на Никифор Григора срещу Палама са мислени от първия тъкмо от гледна точка 

на „православието“, а не са сблъсък на „конкретни спекулативни построения“ 

(с.55). Григора е може би най-философски изкушеният противник на исихазма 

като изразява несъгласие не само с използваните различните видове силогизми 

(доказващият и диалектическият), но и атакува учението в самата му същност – 

различието между същност и енергии, поради което обвинява Палама в 

платонизъм, гностицизъм, арианство и дори атеизъм.  

Втората глава е наречена Мистичната практика и тя проследява 

мистическата традиция в нейното историческо ставане, както и въвеждането на 

различните мистически степени. Предмет на анализ са аскетичното, мистичният 

ерос, както и проблемът за тялото, видян през тоталността на мистичния опит. 

Струва ми се, че тук би могъл да намери място и Порфирий, например с „Мисли 

върху умопостижимото“. С него картината на усилията на онези времена за 

изграждане на стратегии за достигане до Бог би станала още по-пълна, с 

помощта на извеждането на различията в доктрините за мистическото 

съзерцание и спасението на душата при християнските и неоплатоническите 

автори. Още повече, че в тази глава се проследява исторически разгърнатото 

имплантиране на основни теми, характерни за повечето мистически традиции 

като любовта или еротическото отдаване на душата на обекта на обожение. 

Когато се говори обаче за това, че Божествената светлина преобразява целия 

човек, то се усеща липсата на една тема, която допълнително изяснява характера 

на византийската мистика и показва смисъла на подобно любовно отдаване – 

темата за „духовното око“. Самият Симеон Нови Богослов казва, че който е 

прогледнал с „духовното око“, той „може да види всичко“, защото тъкмо 

„умните очи на душата“ могат да бъдат просветлени от нетварната истина. Едва 

тогава можем да разберем, че „единението с Бога се мисли едновременно като 

духовно, душевно и телесно, т.е. тук дух, душа и тяло по никакъв начин не са 

разделени. А мистичният опит се отнася към целия човек“, както пише Емануил 

Георгиев на стр. 98. 
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Последната част, наречена Мистицизмът и обществото има за цел да 

покаже, че „отношението на отделния мистик към установените догмати е един 

от критериите за верификация на неговия мистичен опит от страна на общността 

на вярващите“ (с.115), което, специално във Византия, според докторанта, води 

до догматизирането на исихастката мистична практика. Тук изглежда странно 

включването на тематика от Хабермас и понятие като „комуникационни 

потоци“, като изразяващо смисъла на саморегулиращата се публичност. 

Позволявам си да употребя „странно“, тъй като в предишните страници се 

изясняват тъкмо характеристиките на православната мистическа „публичност“, 

които са твърде различни от критериите за секуларна публичност. По тази 

причина ми се струва, че тук по-адекватно би било понятието „харизматична 

култура и харизматична изразност“, от типа на сенвикторската или клюнийската 

на Запад, които  изразяват характерните особености на мистическата монашеска 

традиция като противопоставени на традиционната култура.  

Може би най-голям интерес в дисертацията представлява последната част 

на гл.3, в която се разглежда въпросът за верифицирането на мистичния опит, 

т.е. „как този мистичен опит, чиято възможност за съществуване общността вече 

е приела, бива верифициран във всеки конкретен случай“ (с.129). Сред 

изброените критерии са „наличието на лична святост на свидетелстващия“ или 

„свидетелството (от опита за лично общение с Бога) да не противоречи на 

учението на Църквата“, както и солидарността на мистика и неговият морален 

ангажимент към другите представители на общността. Друг такъв фактор е и 

духовното напътствие (с.145). 

Като цяло: използваните начин за верификация на мистичния опит са 

сякаш провокиран от идеята за отчитане недискурсивността на мистичния опит, 

а значи и на описанието му, което превръща самата дискурсивност (валидна 

единствено вътре в общността) в нещо, също толкова недосегаемо и 

неподлежащо на дискутиране. Тази тайнственост е характерна и за начините, по 

които биват изграждани вътредискурсивните практики – не се упоменава дали те 

са съзерцателни, молитвени, художествени или употребяват някакъв друг 

смислов код. Нито се споменават етапите за достигането до съвършенството на 
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този вид опит – с помощта на „инструменти“ като „духовното око“ или 

„постигащата“ умна молитва.  

В този смисъл: КОИ СА изразителите на тази уникална практика и как се 

споделят те в общността, ако единствено там може да се верифицира мистичният 

опит? При Хилдегарда от Бинген, например, това са различните форми на 

комуникация, чрез които тя се опитва да предаде достигнатото от нея ниво на 

откровение или визионерство – хомилия, драма, музика, писма, проповеди  и пр. 

Това, което е придобила като визия персонално, тя се опитва да сподели чрез 

учение и проповеди и тълкувайки Писанието тя обучава всички на онова, което 

едновременно затруднява вярващите, но и ги кара да търсят изход от това 

затруднение. Точно затова, лично за мен, текстът би получил по-голяма 

аргументативна стойност, ако подробно беше описан именно този път на 

комуникация и механизми за предаване на мистическия опит, които изграждат 

традицията на самата общност, както и начините за тяхното функциониране. 

В заключение бих искал да кажа, че въпреки направените многобройни 

бележки, които се отнасят най-вече до начина, по който е организиран текста, то 

моето отношение към дисертацията все пак надскача тази критична граница и е в 

крайна сметка позитивно. По причина, че докторантът, макар и трудно, покрива 

изискванията, необходими за защита на дисертационната теза: умението да се 

интерпретира по нов начин дадена тема от историко-философската традиция  и 

адекватно да са работи с автентичен изворов и коментарен текстови материал. 

Затова ще гласувам „за“ присъждането на образователната и научна степен 

„доктор“ на Емануил Георгиев Георгиев.  

 

19.05.2016                                                   проф. дфн Олег Георгиев 

С о ф и я 

 

 

 
 


