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РЕЦЕНЗИЯ 

от доц. д-р Свилен Тутеков 

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

на дисертационния труд на йеромонах Григорий Настески, 

Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”,  

на тема Христологически и сотириологически аспекти на 

евхаристийната реинтеграция на личността 

 

Дисертационният труд на йеромонах Григорий Настески 

поставя за разглеждане значима и актуална за християнската 

антропология тема. На първо място ще кажа, че избраната тема 

съдържа огромен научноизследователски потенциал и възможност 

да интегрира ключови аспекти на христологията, сотириологията, 

антропологията и еклисиологията като предпоставки на заявената 

от автора теза за евхаристийната реинтеграция на личността. В този 

смисъл идейно-богословската значимост и приложимостта на 

темата са безспорни. На второ място ще изтъкна, че 

изследователският обект на дисертацията съдържа голямо богатство 

на богословски идеи, което несъмнено е предизвикателство за 

автора и изисква от него както голяма информираност, така и 

усилие за аналитичното осмисляне на широк спектър от теоретични 

проблеми. Богословската специфика на темата предполага както 

специализирано знание, така и един комплексен подход към 

светоотеческата традиция и към съвременната богословска мисъл, 

който да позволи изграждането на заявената от автора цялостна 

концепция за евхаристийната реинтеграция на личността в 

контекста на православната христология и сотириология. В този 
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смисъл самото тематизиране на поставените в дисертацията 

проблеми вече може да се оцени като принос.  

Дисертационният труд е с обем 208 стр. основен текст и 

библиография от 185 библиографски единици, от които 52 

изворови текста, 79 съчинения на кирилица, 50 на латиница и 2 на 

гръцки език. Текстът е структуриран с оглед спецификата и 

идейното богатство на темата и съдържа предговор, увод, четири 

глави и заключение. Последователността на основните глави и на 

подглавите представя сравнително балансирано основните аспекти 

на отстояваната от автора теза. Но въпреки тази структурна логика 

на много места в изложението се забелязва непоследователност и 

фрагментарност, за което ще стане дума по-долу.  

В увода на дисертацията авторът заявява, че „няколко свети 

отци и няколко съвременни автори съставляват христологическото, 

антропологическото и еклисиологическото ядро на труда” (стр. 5), 

като посочва имената на св. Григорий Богослов, св. Макарий Велики, 

св. Максим Изповедник, св. Григорий Палама, о. Александър 

Шмеман, еп. Атанасий Йевтич, митр. Йоан Зизиулас, о. Йоан 

Романидис (стр. 6). Остава обаче открит въпросът дали съчиненията 

на тези автори изчерпват темата или те са предпочетени от 

докторанта, като във втория случай не стават ясни принципът и 

критериите, въз основа на които е извършен подборът на 

„авторитетите”, върху чийто текстове се основава изследването. Тази 

неяснота впоследствие затруднява автора да представи 

систематично основните тези и аргументи и да постигне единна 

методология на изследването. Може би това обяснява защо 

очакваното отчетливо формулиране на обект, цели, задачи и 

методология е сведено до общи намерения, които очертават 

генералната насока на изследователската работа. В резултат като 

цяло в дисертационния труд остават доста неясни профилът и 
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границите на изследвания обект, което е причина за липсата на 

прецизиран аналитичен изказ, съществено важен за такова научно 

изследване. Вероятно това е причината за наличието на някои 

отклонения и ненужни повторения в отделните глави, както и за 

прибягването към по-общи разсъждения, което възпрепятства 

систематичното излагане на тезата и последователното привеждане 

на аргументи.  

В първа глава Човекът като личност авторът търси ключовите 

богословски предпоставки, въз основа на които може да се изгради 

ясна богословска концепция за личността в два основни пункта: 

Природа и устройство на човека и Разликата между индивид и личност. 

За постигането на тази цел дисертантът привежда някои основни 

богословски постановки и откроява ключови антропологични 

понятия като напр. образ и подобие Божии, индивид и личност и т. н., 

като се стреми да разглежда антропологията главно във връзка с 

триадологичните истини. По темата съществуват множество 

солидни изследвания, част от които не са включени в обзора, а други 

не са ползвани достатъчно критично, поради което разсъжденията 

на дисертанта се свеждат предимно до обобщаващи и широко 

известни твърдения. Що се отнася до втория параграф (1. 2.), трябва 

да се отбележи, че макар в него да присъстват важни моменти и 

уточнения, той съдържа и редица нерешени проблеми, като напр. 

екзистенциалисткия тип онтологично противопоставяне на 

понятията личност и индивид или личност и природа, което има 

особено важното значение за разглежданата проблематика. 

Несъмнено проблемът за онтологичните предпоставки на личността 

е централен в съвременната богословска мисъл и препоръката ми в 

случая е при евентуална бъдеща публикация на текста тезите на 

автора да бъдат прецизирани и обогатени и с други основни за 

темата автори и съчинения.  
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 Във втора глава Тайната на Боговъплъщението дисертантът 

търси христологичните предпоставки за антропологията и 

конкретно – за процеса на реинтеграция на личността. В трите 

подглави той последователно извежда основните „елементи” на 

христологичния догмат и търси антропологичните им последици за 

богословското схващане за личността. Сравнително успешно е 

показана връзката на антропологията с христологията в един 

подчертано сотириологичен контекст, при което догматът за 

ипостасното единство на двете природи на Христос се свързва 

органично с истината за обожението на човека. По интересен начин 

дисертантът говори за една „опитна христология” (стр. 83) и 

обвързва проблема за психосоматичното единство на човешката 

личност с христологията (стр. 85), което му позволява да интегрира 

аскетико-мистичния опит в христологичния догмат (стр. 92 и сл.). 

По мое мнение в тази втора глава има идеен потенциал за 

отстояваната теза. Считам, че особено в третата подглава 

(Сотириологичен аспект на Боговъплъщението) би било добре да 

присъства по-разгърнат анализ на различните подходи към 

сотириологията, доколкото те са обвързани и с различните типове 

антропологично мислене. Определено следването на един по-

профилиран подход към цялата христологична проблематика би 

довело до теоретични изводи, позволяващи по-систематичен анализ 

на връзката между христологията и антропологията. 

 Трета глава дисертантът посвещава на диалектиката 

дезинтеграция–реинтеграция на личността, като я разглежда 

последователно в контекста на амартологията (параграф 3.1) и на 

синергията на благодатта и волята (3.2). Тук първата подглава 

Амартология и гносеология е несъмнено важен момент, доколкото 

представя реалността на греха като дезинтегриращ фактор в живота 

на личността, особено на равнището на нейните гносеологически 

способности. Този проблем (макар и вече разглеждан от 
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преп. Юстин Попович във връзка с темата за личността и 

познанието у св. Макарий Египетски) позволява на дисертанта да 

излезе от обичайните схеми за интерпретация на амартологията. 

Във всеки случай считам, че темата за дезинтеграцията на личността 

в реалността на греха би трябвало да бъде доразвита – главно по 

посока на екзистенциалната диалектика естествено–

противоестествено в контекста на аскетическата антропология. Във 

втория параграф на тази глава дисертантът свързва процеса на 

реинтеграция на личността с принципа на синергията между 

Божията благодат и човешката свободна воля. С оглед обаче на 

застъпваната от автора теза за евхаристийния характер на 

реинтеграцията на личността в този пункт сотириологичният аспект 

на синергията би трябвало да бъде доразвит и в една 

еклисиологична и литургична рамка.  

Към еклисиологичните основи на процеса на реинтеграцията 

на личността дисертантът преминава в последната четвърта глава, 

озаглавена Църквата като Христова всетайна. В три последователни 

подглави той засяга широк спектър от проблеми, които би трябвало 

да представят органичната връзка на антропологията и 

евхаристийната еклисиология. Може би поради не достатъчно 

систематичния подход на изследването в тази глава присъстват 

теми, които вече са били предмет на анализ в предходни глави, като 

например темата за Божия образ (стр. 161 и сл.), за душата и 

психосоматичното единство на човека (стр. 161 и сл.), както и темата 

за синергията между Божията благодат и човешката свобода 

(параграф 4.2.1). Лично за мен остава необяснимо присъствието на 

темата за митарствата (стр. 151-152), която трудно може да се 

съвмести със светоотеческия богословски етос. От методологическа 

гледна точка остава необяснимо и ограничаването на темата за 

евхаристийната еклисиология до един параграф (4.3.). Доколкото 

основна теза в дисертацията е евхаристийният характер на 
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реинтеграцията на личността, то според мен принципите на 

евхаристийната еклисиологията би трябвало да създават цялостната 

рамка и контекст, в който да се анализират христологичните и 

сотириологичните аспекти на тази реинтеграция. Може би именно 

поради това очакването за органично обвързване на антропологията 

с еклисиологията не се оправдава и тук. 

Напълно съзнавам огромната трудност, с която е съпроводено 

запознаването, осмислянето и представянето на толкова широк 

спектър от богословски идеи, фокусирани около иначе важната тема 

за евхаристийната реинтеграция на личността. При аналитичния 

прочит на текста се вижда, че дисертантът по-скоро не успява да 

интегрира метода на ползваните от него автори в един цялостен 

подход, който би му позволил да концептуализира отстояваната от 

него теза. Пример за това е периодичното връщане към идеята, че 

исихазмът, според определението на автора, е „единственият начин 

човекът да придобие обожествяване, да стане личност” (стр. 50), но 

тази теза остава някак неорганично свързана с останалите 

постановки в работата. Именно по тази причина считам, че темата 

на дисертацията би могла да бъде ограничена или хронологично, 

или до един или няколко автора, което би позволило на дисертанта 

да анализира и представи много по-профилирано и систематично 

важните богословски истини, търсени в настоящия текст. Той 

очевидно е положил немалки усилия в проучването на обширната 

литература по темата, но липсата на „фокус” често му пречи да 

открои аналитично важни детайли или да синтезира изказани в 

различни контексти мисли. Това обстоятелство би могло да се 

отчете за достойнство, ако се търси панорамен поглед към темата, 

но то се превръща в слабост, ако читателят търси прецизно 

формулиран богословски изказ. Както вече казах, самото 

тематизиране на такъв важен и актуален проблем вече трябва да се 

оцени положително. Така формулираната теза на дисертанта обаче 
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изисква още в самото начало на дисертацията да бъде очертан 

еклисиологичният контекст, в който по-нататък да може да се 

разгърне богословската аргументация в защита на основната теза. 

Във връзка с това считам, че особено в трета и четвърта глава би 

трябвало да се развие и темата за органичната връзка на 

евхаристийното и аскетическото измерение на богословската 

антропология, и препоръчвам на дисертанта в бъдеще да обърне 

внимание на този момент. Според дълбокото ми убеждение 

пренебрегването и разкъсването на тази връзка създава 

предпоставките за едностранчиви богословски решения, които 

присъстват в съвременната богословска мисъл и имат нужда от 

съответния коментар тъкмо в контекста на разглежданата 

проблематика.  

Предвид значимостта и перспективността на поставените в 

дисертацията задачи бих препоръчал на йеромонах Григорий 

Настески, ако продължи да работи по темата с амбицията да 

предложи съвременна богословска концепция за евхаристийната 

реинтеграция на личността, да преодолее равнището на обобщено 

поднасяне на тезите и да навлезе по-задълбочено и по-детайлно в 

специфичната за темата богословска проблематика. Убеден съм, че 

доразработването на труда в един по-профилиран и аналитичен вид 

остава императивно при евентуално бъдещо публикуване на труда.  

В тази връзка трябва да отбележа и две немаловажни слабости, 

които правят впечатление при прочита на дисертационния труд. В 

библиографията почти липсват съчинения на български автори, 

което е напълно необяснимо, като се има предвид, че през 

последните години у нас се появиха немалко специализирани 

богословски изследвания, които имат непосредствено отношение 

към темата. В работата липсва и ясна система за цитиране на 

светоотеческите изворови текстове, а препратките към тях през 
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различни съвременни автори често създава объркване. Прочитът на 

текста е затруднен и от стиловите и езиковите слабости, от 

наличието на изрази, характерни за омилетичния и 

публицистичния стил, употребата на различни глаголни времена, 

непрецизирани термини, некоректно преведени думи, както и 

наличието на много чуждици. Склонен съм да приема това 

обстоятелство като една от причините за често срещаните неясноти 

в текста на дисертацията и убедено считам, че евентуалното бъдещо 

публикуване на текста налага сериозна редакторска работа и в тази 

посока.  

В заключение мога да кажа, че дисертационният труд на 

йеромонах Григорий Настески ме убеди в необходимостта от 

популяризирането, изследването и методологизирането на темата 

за евхаристийната реинтеграция на личността, което може да 

открие широко поле за бъдещи научни изследвания и разработки. 

Авторефератът отговаря на условията и отразява съдържанието, 

структурата и заявените в дисертационния труд приноси. В рамките 

на докторантурата са налице публикации, които огласяват 

съществени моменти от текста на дисертацията.  

С оглед значимостта на темата и положените усилия от страна 

на дисертанта считам, че дисертационният труд би следвало да 

получи положителна оценка. За процедурата по настоящата 

защита заявявам, че съм „за” присъждането на научната и 

образователна степен „доктор” на йеромонах Григорий Настески. 

 

  

В. Търново   доц. д-р Свилен Тутеков:……….…….  

08. 08. 2012 г. 


