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РЕЦЕНЗИЯ 

на дисертационния труд на Росица Иванова Тодорова на тема:  

„Стадии в развитието на религиозната вяра и формирането на личността 

(психологично-религиозен анализ)” 

за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”  

в професионално направление 2.4. Религия и теология  

по научна специалност Психология на религията 

РЕЦЕНЗЕНТ: доц. д-р Димо Пенков 

 

Проблемите на съотношението между психологията и религията и търсенето 

на съприкосновение между тези две измерения на човешкото битие са широко 

обсъждани в наше време. Темата на предлагания дисертационен труд е посветена 

на религиозната вяра и степените на вярата в психология на развитието като 

търсене на смисъла на съществуването. В нейната сърцевина стои въпросът кои са 

стадиите, през които вярващото съзнание възхожда към благодатната и спасителна 

действителност на богооткровената истина. Тази тема е слабо застъпена в родното 

ни богословие и чест прави на дисертанта Росица Тодорова, че е посветила своите 

научни интереси на нея.  

Разработките в дисертацията се движат в граничната област между 

психологията и църковното учение за природата на човека и пътищата за неговия 

духовен живот. Дисертацията е и своеобразен опит за поглед на границата между 

духовния и психичния живот на човека – от какво зависят, как си взаимодействат, 

къде се срещат и разделят. Като цяло, днес обществото преживява кризис по 

отношение на човешката личност. Хората днес живеят не по замисъла на Твореца, 

а в съвършено противоположна посока. Те съществуват не като личности, открити 

към Бога и един към друг, но като затворени индивиди, водени единствено от 

своите егоистични интереси.  

Прави впечатление умението на Р. Тодорова да разгръща изследваната 

проблематика в целия й динамичен и приложен за Психология на религията аспект. 

Както правилно отбелязва тя “при развитието и формирането на личността нейната 

същност и обяснение трябва да се търсят не в материята, от която човек е създаден, 
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или в детерминацията на генетичните и социално-културните фактори, а в 

Първообраза, според Който той е сътворен и към Който отделната личност се 

стреми в духовно-нравственото си усъвършенстване и в търсенето на по-

съвършени форми на реализация” (автореферат, с. 39). Тази констатация е точна, 

но тя следва да бъде продължена с това, че именно битието на Бога-Троица задава 

абсолютния идеал за съвършеното личностно битие, явено ни от Иисус Христос, 

тъй като Той задава на човешката природа съвършения образ на съществуването и 

открива на цялото човечество персепктивата и възможността за уподобяване на 

Бога. В този ред на мисли вярата има своето действително претворяване там, 

където човекът среща Бога като личност.  

Дисертационният труд е структуриран в предговор, методологичен увод, 

четири глави, заключение, четири приложения и списък на използваната 

литература на кирилица, латиница и интернет източници. Той е с общ обем от 349 

страници. Дисертацията е съпътствана и от собствено емпирично изследване на 

тема: “Ролята на религиозната вяра в моя живот”. Научните резултати от това 

проучване са представени в едно от приложенията към дисертацията (вж. с. 277 – 

306). 

В предговора и методологичния увод дисертантът представя целите, 

методите и задачите на своето проучване, както и основните принципи на своята 

теоретизация. Ключовият момент тук е в намерението “да се изследват стадиите на 

религиозната вяра в съответствие с духовното психо-физично развитие и 

формиране на личността в съпоставителен критико-аналитичен план с теориите на 

съвременната психологична наука” (с. 27). Една съществена част от увода е 

посветена на моделите на научно-изследователските позиции в отношението 

“психология – религия”(вж. с. 10 – 21). Акцентирайки върху трудното коопериране 

на съвременната психологична наука и религията Р. Тодорова всъщност показва, че 

отношението на психологията към религията е “винаги по-сложно и по-дълбоко, 

отколкото нашето повърхностно, плитко и рационално съзнание може да долови”, 

както отбелязва и акад. В. Йеротич. 

 Възприетата методология на изследването е изградена върху православните 

антропологични постановки за човека като трихотомна духовна-психо-соматична 
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същност. Научно-теоретичните базисни принципи са изведени от емпирично-

експерименталната психология.  

Разработената първа глава е посветена на научно-теоретичния анализ и 

съпоставителна оценка на водещите в съвременната психологична наука теории на 

Ерик Ериксон, Жан Пиаже и Лауренс Колберг. Тези теории имат съответната 

богословска рефлексия като стадии в развитието на религиозната вяра и 

формирането на личността при Джеймс Фаулър. Тук дисертантът правилно е 

потърсил и изяснил общо-теоретичните принципи и постановки на периодизацията 

на човешкия живот и психо-физичните стадии на развитие. С точен усет Р. 

Тодорова констататира, че “теориите за “личностното развитие” понастоящем 

заемат едно от ключовите места в съвременната култура и наука и отказът от 

тяхната богословска рефлексия би поставил християнския антропологично-

психологичен подход в областта на психологията на религията извън този актуален 

и изключително съществен за тях контекст” (с. 36). От хоризонта на тези по-общи 

разсъждения дисертантът преминава към едно по-детайлно вглеждане в отделните 

възрасти и периоди, които се съпътстват с поредица от промени, различия и 

разнообразна феноменология в цялостното духовно психо-соматично развитие на 

личността. Разгледани са в детайли епигенетично развиващия се план на личността 

на Е. Ериксон, когнитивните функции на психиката за интеректуалното развитие и 

формиране на абстрактно-логическо мислене на Ж. Пиаже, както и фазите в 

нравствената реализация на личността при нейното духовно-нравствено 

формиране. Коментирани са интерпретациите на Дж. Фаулър, който в своята 

богословска рефлексия систематизира техните теории от ракурса на психологията 

на религията (Автореферат, с. 6-7). В отделна точка (2.2) са разгледани някои 

въпроси, свързани с фундаменталните различия в понятийно-категориалния апарат 

на секуларната психология и православната антропологично-психологична 

традиция.  

Във втора глава “Развитие и формиране на личността в християнската 

антропологично-психологична традиция” е направена съпоставка между осемте 

възрастови периода на Е. Ериксон и религиозно-психологични компоненти от 

модела на Доналд Капс, според който положителните разрешавания на психо-
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социалните кризи се свързват с ресурс, произтичащ от религиозната вяра (с. 120). 

Разгледани са също така и четирите вида “стил на вярата” (вярата на опита, 

синовна вяра, търсеща вяра и всеобхватна вяра) във възраството развитие на човека 

в интерпретацията на Джон Уестърхоф (с. 120 – 122).  

Особен акцент в тази глава е поставен върху тезата, че “положителното 

разрешаване на конфликтите в развитието на его-идентичността става в 

продължение на целия живот на индивида” (с. 115). Потърсени са и са изведени 

някои паралели между възгледа на Е. Ериксон за “аз”-идентичността и “учението 

на християнската антропология и психология за imago Dei като неотстранима, 

неразрушима и неизменна дейност на човешкото битие през всички фази и периоди 

на неговото съществуване” (с. 116). Коментирано е схващането, че “формирането 

на личността през осемте стадия на епигенетичното развитие става чрез 

положително разрешаване на психо-социалните кризи и постепенно надграждане 

на добродетели, които по своята същност са изначално християнски и оттам 

вкоренени в общочовешката традиция като нравствена норма” (с. 116).  

Глава трета е посветена на психологичните аспекти и функции на 

религиозната вяра като фундамент и съзидателна сила във формирането на 

личността. Тук Р. Тодорова се позовава на някои класически и нови изследвания, 

което й позволява адекватно да обособи специфичния психологичен подход към 

феномена вяра, а в психологичните изследвания на вярата да тръгне към синтез с 

актуалните достижения на философската и богословската мисъл. Всичко това 

създава условия за по-нататъшно комплексно психологично изследване и 

интерпретиране на този феномен при критичните преходи на различните 

епигенетични фази и ситуациите на екзистенциалните кризи (с. 143). За да изясни 

нагледно, че при граничните ситуации човекът поставя над всичко Бога и намира 

изход в безпределните възможности на вярата Р. Тодорова се позовава на 

библейския текст, от където черпи сюжети и ситуации, които разглежда в един 

психологично-религиозен план. По този начин тя представя и анализира т. нар. 

“Иов-ситуация”, подвига на вярата на патриарх Авраам, както и екзистенциалните 

кризисни ситуации в служението на старозаветните пророци Иеремия и Иона (вж. 

с. 145). Прави впечатление, че Р. Тодорова не “робува” на авторитети и не се 
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страхува да посочи някои разминавания и несъответствия в техните тези с 

православната визия. Т. напр. с много точен усет са констатирани несъответствия с 

представата за “тъмната страна на Бога” на К. Г. Юнг (плод на гностичните му 

възгледи, лансирани в съчинението му “Отговор на Иов”; вж. с. 158 от 

дисертацията). При К. Г. Юнг е налице психологизиране на религиозната вяра и 

свеждане на Бога да нивото само на един психичен феномен. Тук Р. Тодорова 

констатира прекрачване на “коректната граница” между психология и теология при 

вероучителните истини за Бога и “образа на Бога като психологичен конструкт” (с. 

160).  

Четвъртата глава разглежда реализацията на богосътворената човечност и 

богообразност. Тук разработките на дисертанта са в съответствие с духовния опит 

и практика на Православната църква, които ни въвеждат към по-висшите степени 

на нравствена чистота и съвършенство, на святост и богообщение. 

Интерпретациите са изцяло свързани с Християнската психология и разглеждат 

централни теми на православната вяра и духовност. 

Един от акцентите в тази глава е поставен върху човека, който не е статично 

или неизменно, а динамично същество. Този динамичен аспект е представен в 

първата част на четвърта глава, като разграничаване между образа и подобието 

Божие. Позовавайки се на някои свети отци и учители на Църквата, за които 

“образът” означава това, което човешкото същество притежава от самото начало и 

което, независимо от грехопадението, никога не се изгубва напълно, докато 

“подобието” означава крайната ни цел, пълнотата на нашето освещение и живот в 

Бога, нашият θεόσις или “обожение”. “Образът” е първоначалният дар, даден на 

човека при сътворението. “Подобието” пък е крайната цел, която трябва да бъде 

постигната посредством правилното упражняване на човешката свобода и с 

постоянната помощ на Божията благодат. По този начин вярващите се превръщат в 

чеда на светлината (Еф. 5:8).  

Вторият акцент в тази глава е пътят към развитие на цялостния духовен 

потенциал на личността. За дисертанта истинкото развитие е възможно единствено 

в процеса на духовното формиране на личността (с. 198). Тук се визира вертикалата 

на развитие, за разлика от хоризонталата на измененията, които ние постоянно 
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преживяваме и които не могат да бъдат развитие в ценностно-положителния 

смисъл на думата. Този път на развитие на цялостния духовен потенциал е 

представен като “лествица към небето”, заложен и зададен като задача за всеки 

човек. Движението към вечността не е някакъв затворен кръг, а издигаща се към 

Бога вертикала.  

В заключението в систематизирана форма са посочени основните резултати, 

постигнати в представеното изследване.  

Историографската осведоменост на Р. Тодорова е впечатляваща. Освен 

широко използваната библейска и светоотеческа основа, която задава 

богословската рамка на труда, в дисертацията присъстват и много православни, 

римокатолически и протестантски автори, както и водещи имена в психологията, 

посветили свои изследвания на разглежданата проблематика.  

Една слабост на дисертационния труд, която буди недоумение на фона на 

добрата историографска осведоменост, е липсата на съпоставка между 

самореализацията и самоактуализацията на личността в хуманистичната 

психология и духовно ориентираната християнска психология. Тази съпоставка, 

според мен, е важна, защото тя би показала, че хриситянският идеал за 

целомъдрения и смирен пред Бога човек е противоположен на хуманистичния 

идеал за успешно адаптиращата се, самоактуализираща се и самодостатъчна 

личност, която се наслаждава на актуалния момент и вярва в “могъществото на 

човешките възможности”.  

И накрая, бих искал да споделя, че предложеният текст е изключително 

четивен и елегантно написан и като стил, и като език. В него намират израз 

компетентост, задълбоченост, самостоятелно критично мислене. Разбира се, 

забелязват се и някои неточности (напр. цитат без посочка на с. 195) и наборни 

грешки (с. 16, 112, 114, 152, 155, 167, 171, 182 и др), които не пречат на доброто 

въприемане на текста.  

Дисертацията е придружена от автореферат и  съпътстваща документация. 

Авторефератът е с обем 59 с. Той стриктно следва структурата на дисертацията  и 

отразява вярно нейното съдържание.  В него коректно са отразени приносните 

моменти и публикациите по разглежданата тема. Съпътстващата документация е 
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пълна, според изискванията на закона и другите нормативни документи, които 

уреждат процедурата. 

Самооценката за приносните моменти в дисертацията е коректна. Те са 

обособени в пет пункта. Към тях могат да се добавят и множеството ценни 

констатации и обобщения, направени в проучването.  

Оценка на публикациите 

Представени са седем публикации, свързани с темата на дисертацията. 

Всички те са поместени в престижни научни сборници. Разгледани в тяхната 

хронологична последователност те илюстрират постепенното задълбочаване на 

анализа, умението за систематизиране на основни научни проблеми и богатата 

култура на дисертанта Р. Тодорова.  

Нямам съвместни публикации с дисертанта. Нямам принципни несъгласия с 

основните постановки на дисертацията. 

Заключителна оценка 

Като имам предвид приносните научни резултати на дисертацията, 

мащабността и обхвата на разглежданата религиозно-психологична проблематика, 

необходимостта от такова задълбочено и цялостно изследване на стадиите в 

развитието на религиозната вяра и формирането на личността, убедено предлагам 

на уважаемите членове на научното жури да присъдят образователната и научна 

степен “ДОКТОР” на Росица Иванова Тодорова. 

 

17.08.2015      …………………………….. 

София       (доц. д-р Димо Пенков)    


