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Дисертационният  труд  на  Росица  Тодорова  представлява  интересен  и 

амбициозен опит основни теории от психологията на развитие на личността да 

бъдат  поставени  в  богословски  контекст.  В  това  отношение  той  задълбочава 

линията на Джеймс Фаулър, интегрираща и систематизираща от гледна точка 

на  психологията  на  религията  теориите  на  Ерик  Ериксън,  Жан  Пиаже  и 

Лауренс Колберг.  Трудът  обаче  отива  по‐далеч  и  тези  ярки  представители  на 

психологията на личностното развитие, както и ред други видни психолози, се 

поставят не просто в контекста на психологията на религията, а на учението на 

източните Отци.  Дисертантката  определя  това  като  „подход  на  синтез  между 

религия и психология”. За свързващо звено между психологическите теории за 

личността  с  богословието  се  поставя  понятието  за    себереализация  на 

личността.  То  се  тълкува  в  духа  на  синергийната  антропология  и  придобива 

смисъла  на  „свободна  и  творческа  проява  на  сътрудничество  в  синергия  с 

изпратената от Бога благодат – за осъществяване на неизчерпаемия потенциал, 

зададен в богоподобието на човека”. Именно в така направеното сближение на 

психология  и  богословие  дисертантката  вижда  основната  цел  на  своя  труд. 

Затова задачата, която тя си поставя, е да предложи „работещ модел за синтез 

на богословско познание и психологична наука”. 

На този замисъл е подчинена структурата на текста. Той е с общ обем от 

350  машинописни  страници.  Съдържа  предговор,  въведение,  четири  основни 
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глави,  заключение,  приложения  и  списък  на  ползваната  литература  с  317 

заглавия, от които 107 на латиница. Научният апарат се състои от 469 бележки 

под  линия.  Дисертантът  прилага  и  анкета:  „Ролята  на  религиозната  вяра  в  моя 

живот”. 

Първа  глава  Религиозното  преживяване  в  научната  периодизация  на 

психичното развитие на личността разгръща направеното от Джеймс Фаулър в 

посока  интегриране  на  ученията  на  Ерик  Ериксън,  Жан  Пиаже  и  Лауренс 

Колберг в богословската рефлексия. 

Втора  глава  Развитие  и  формиране  на  личността  в  християнската 

антропологично‐психологична  традиция  обобщава  положителният  опит  на 

Фаулър и заявява амбиционната цел да се достигне до синтез на психология и 

богословие  в  една  духовно  ориентирана  психология.  Тук  дисертацията  прави 

важни  уговорки  за  аналогичността,  но  и  за  принципните  различия  на 

секуларната психология и богословието. След това тя показва, че християнската 

вяра,  чрез  култивираните  от  нея  добродетели,  е  основно  средство  при 

разрешаването  на    психосоциалните  кризи.  Това  според  дисертантката  дава 

емпирична  валидизация  на  учението  на  християнската  антропология  и 

психология  за  образа  Божий  в  човека  „като  неотстранима,  неразрушима  и 

неизменна даденост на човешкото битие през всички кризисни фази и периоди 

на  неговото  съществуване”. Отново  в  центъра  на  внимание  е Джеймс Фаулър, 

който прокарва в психоанализата концепцията за човешкия дух и я превръща в 

универсален модел на човешкото развитие. В края на главата се добавя и оценка 

за  по‐нататъшното  изпълване  с  психологично‐религиозно  съдържание  на 

неговата  версия  за  стадиите  на  епигенетичното  развитие  в  пастирската 

психология на Доналд Капс. 

Трета глава Екзистенциалните кризи в развитието на личността и духовно‐

нравственият ресурс на религиозната вяра отъждествява вярата с екзистенциалния 

смисъл на човешкото битие и на тази основа говори за нейните психологически 

функции.  В  тази  глава  се  прави  опит  за  сближение  на  екзистенциално‐

хуманитарната  психология  с  богословието.  Особен  интерес  представлява 
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конкретният  анализ  на  дълбинните  кризисни  ситуации  от  екзистенциално 

естество и преструктуриране на съзнанието в тях в посока към вярата. 

Кулминация  на  дисертационния  труд  е  Четвърта  глава  Реализация  на 

богосътворената  човечност  и  богообразност  –  път  към  развитие  на  цялостния 

духовен потенциал на личността. В нея психологическите теории за развитието 

на  личността  се  синтезират  с  християнската  антропология  и  сотириология. 

Открояват  се  трите  аспекта  на  този  синтез  –  антропологично‐психологическият, 

психологично‐религиозният  и  патристично‐психологичическият.  С  това 

дисертацията изпълнява своята изследователска програма. 

По  отношение  на  академичната  подготовка  на  дисертантката  мога  да 

кажа, че работата ѝ е без всякакви уговорки блестяща. Тя свободно и коректно 

работи  с  литературата,  правилно  и  последователно  оформя  цитиранията  и 

препратките  към  ползваните  издания.  Не  мога  да  не  отбележа  също  добрия 

стил  на  изложение,  стегнатата  и  експресивна  фраза,  умелото  избягване  на 

повторенията и клишетата. Като цяло тя владее добре академичните техники на 

писане и това е важна предпоставка за бъдещите ѝ самостоятелни изследвания. 

Разбира  се,  като  всеки  дисертационен  труд  и  този  показва  отделни 

пропуски и слабости. Ще посоча два от тях: 

Първо,  използването  на  аналогията  при  установяване  на  същностни 

взаимовръзки  носи  сериозен  риск.  Наличието  на  сходни  теми  и  близки 

конструкции при психологическите теории и богословието не дава възможност 

да  се  заключи  за  тяхното  единство.  Не  трябва  да  забравяме,  че  психологията 

възниква  с  амбициозната  задача  да  измести  богословието  в  учението  за 

вътрешния  свят  на  човека.  С  тази  цел  тя  адаптира  методи  на  естествените, 

хуманитарните  и  социалните  науки.  По  такъв  начин  сходството  на  сюжетите 

най‐често  е  отправна  точка  не  на  някакво  сближение,  а  напротив,  на 

отблъскване,  на  търсене на алтернативни пътища. Дисертантката  съзнава  този 

проблем  и  в  началото  на  трета  глава  обговаря  различието  на  секуларната 

психология и богословието. Въпреки това не винаги изследването ни убеждава, 

че е налице същностна връзка, а не външна аналогия. 
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Второ,  не  винаги  е  убедително  сближаването  и  свързването  в  общи 

рубрики  на  психологически  теории  с  различна  теоретична  насоченост. 

Психологията  на  личността,  както  и  психологията  изобщо  далеч  не 

представлява някаква единна наука. 

Търсенето на правилния баланс в едно интердисциплинарно изследване, 

каквото  е  настоящото,  е  изключително  трудна  задача,  при  която  съществува 

рискът  едната  област  да  представи  желаното  за  действително  и  да  погълне  в 

себе си другата. Като отчитам тази трудност, а и направените усилия от страна 

на  дисертантката,  смятам  че  посочените  недостатъци  по  никакъв  начин  не 

умаляват безспорните достойнства на нейния труд. 

В  заключение:  отчитайки  съответствието  на  дисертационния  труд  на 

Росица  Иванова  Тодорова  на  изискванията  на  Закона  за  развитие  на 

академичния  състав  в  РБ,  на  Правилника  за  условията  и  реда  за  придобиване  на 

научни  степени и  заемане на  академични  длъжности  в СУ,  както и  спазването на 

всички процедури свързани с подготовката на докторанта и придвижването на 

труда  за  защита,  убедено  препоръчвам  почитаемото  научно  жури  да  му 

присъди научната степен „доктор”.  
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