
 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

от доц. д-р Мариян Стоядинов 

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 

 

  

Предложената за разглеждане докторската дисертация на архим. Григорий 

(Настески) е посветена на тема, която интригува още със заглавието. Личността, 

сама по себе си – с приписваните й права и отговорности – е централен проблем 

в съвременната хуманитаристика. Разглеждането на този „проблем“ в 

богословски дискурс, в перспективата на антропологията и амартологията, 

христологията и сотириологията, и не на последно място на еклисиологията, 

респективно евхаристийната еклисиология, е добро връщане на съвременното 

говорене за личността към неговите базисни, богословски предпоставки.  

Освен това, разглеждането на реинтеграцията като евхаристийна, 

подсказва, че имаме пред себе си текст, който извежда човека от прокрустовото 

ложе на морализма и социалния утилитаризъм. Строго погледнато дори изразът 

„евхаристийна реинтеграция“ съдържа тавтология, защото каква друга 

реинтеграция Църквата има за човека? Всяка друга реинтеграция – било 

колективно-социална или индивидуално-самодостатъчна – по същество е ново 

поробване, деформиране на личността.   

 

В структурно отношение може да се каже, че работата е балансирана. 

Изложението е в четири, сравнително равни по обем глави, които са посветени 



на човека и тайната на неговото личностно измерение, на Въплъщението на 

Бога Слово, което е тайна само по себе си, на падението и възстановяването на 

първосъздадения човек, и на Църквата като всетайна. Прави впечатление – и то 

добро – пристъпването към всяка от  разглежданите в главите теми като към 

тайна. Това пристъпване към човека, спасението, Църквата – като към тайни и 

всетайни – е добрият подход, предпоставката и атестат за отговорно  

богословското изследване. Най-малкото, защото предпоставя неизчерпаемостта 

на изследваните предмети като мяра за човешката немощ и мяра за великата 

Божия милост на откровението – „тайната, умълчавана от вечни времена, а сега 

явена“ (Рим. 14: 24, 25). В този смисъл темата е заредена с много възможности, 

а подходът към нея е сполучливо избран и приложен.  

Критичните бележки, доколкото имам такива, се отнасят до практическото 

приложение на този подход. Двата основни проблема, с които се сблъсквам в 

текста, се свеждат до езика и метода.   

Езикът е един от основните минуси на този текст. Разбира се, усилието да 

се пише на книжовен български е похвално и във всички случаи е коствало 

усилие на кандидата. В такива случаи читателят не бива да бъде максималист. И 

аз с лекота бих подминал подобен проблем, ако той не беше в ущърб на  

смисъла, а на места и на тезите, като последното е причина, заради която си 

струва да се положи повече усилие. Мога да предположа, че тъкмо такава е 

причината в текста да се срещат изрази като: „единство на Христовата природа 

като Син Божи“  (с. 15). Ако от догматическа гледна точка ние изповядваме две 

природи на въплътилия се Син Божи, нещо което не се съмнявам, че 

докторантът знае, къде другаде остава да търсим проблема, освен в изказа?  

 

На второ място, текстът страда от липса на систематичност. Ако в 

Предговора всичко е според очакванията, то в Увода читателят трудно се 

ориентира за предмета, целите и задачите, които докторантът си поставя. В тази 

част от текста има много повече отговори – в смисъл на констатации и 

обобщения – отколкото въпроси, а според скромното ми мнение в увода на 



подобен текст въпросите трябва да преобладават. Мястото на обобщенията е в 

заключението. Не оспорвам, но ми е трудно да намеря оправдание на факта, че 

при постулиране на „христологическото, антропологическото и 

еклисиологическото ядро на труда“ (с. 5), докторантът посочва само четирима 

древни автора,  (св. Григорий Богослов, св. Макарий Велики, св. Максим 

Изповедник и св. Григорий Палама) и същия брой съвременни (о. Александър 

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

Краткият преразказ на техните приноси, според мен е напълно излишен в тази 

част от текста. Всъщност, ако има осезаеми влияния върху тезите на 

докторанта, те са много повече от автор, който не е заявен в началото, а именно 

о. Иустин Поповеч (особено по темите за христологичния аспект на 

боговъплъщението и за благодатта).  

В първа глава – а това може да се каже в голяма степен и за останалите 

глави от изложението – прави впечатление липсата на систематичност, 

последователност в излагането на темите, надграждането на аргументите, на 

ясно дефиниране на отделните акценти. На места текстът изглежда като 

произволно „насипан“, а не това е целта на докторантското изследване. Темата 

за човека, спасението и Църквата са достатъчно дълбоки, за да понесат 

изложение от десетки страници по десетки теми – от сътворението през 

античната философия и съвременната наука, до византийската философия и 

антропология, без смисловото им обособяване в съответните параграфи и със 

съответните изводи. Сериозният на моменти анализ се редува с омилетични 

отклонения (вж. примери на с. 4, 7, 20, 101, 129, 169, 182, 194 и др.) или 

обобщения от типа: „Според учението на светите отци“ (с. 16, 26, 35 и др.), 

„Според юдеите“ (с. 20), „Според византийската теология“ (с. 25), „според 

някои мнения“ (с. 58) без да бъдат посочени в бележка под черта поне един или 

двама автора, или поне едно или две съчинения.  

Не мога да преценя дали е въпрос на езиково недоразумение, или на 

специфичност на изказа, но в контекста на темата за сътворението не става ясен 

възгледът на докторанта за сътворението от нищо. Повод за недоумение ми дава 



изречението: „Първо, светът не е създаден от небитие, а е сътворен от нищо“ (с. 

16). Факт е обаче, че за да говорим за сътворяване от нищо, ние се позоваваме 

на 2 Макав. 7: 28, където, в гръцкия оригинал се използва Tî ï�ê �íôùí, т.е., 

израз, който може да се преведе и като от нищо, и като от небитие. 

Независимо от това, дали изразът Tî ï�ê �íôùí (лат. ex nihilo) ще се преведе на 

новобългарски като „от небитие“ или като „от нищо“ – смисълът не се променя. 

Объркването става още по-сериозно, когато се съпостави цитираното по-горе 

твърдение на докторанта от с. 16 с написаното от него на предходната страница: 

„Защото тварната природа е създадена съвсем от нищото, тя е извлечена от 

небитие. Същината на света, според думите на св. Атанасий Велики, е 

някогашно небитие (с.15). В тази връзка бих отличил още едно твърдение на 

докторанта: „Идеята за творението на света и на човека ex nihilo е християнска“  

(с. 24). При положение, че по-горе цитираме една от книгите на Стария Завет, е 

по-уместно да се каже, че „идеята за творение на света ex nihilo е билейска“. 

Що се отнася до използваните извори бих препоръчал освен косвените 

източници – съвременните изследователи, по чиито произведения са цитирани 

отците – да се посочват и директните, т.е. самите светоотечески съчинения със 

съответните параграфи и индекси. Още повече, че познаването на тези директни 

свидетелства е много по-уместно, отколкото цитирането им по нечия друга 

интерпретация. И като стана дума за цитираната литература ще коментирам още 

един проблем, който не считам за маловажен, а именно – епизодичните 

позовавания на български автори. Затруднявам се в това да разбера, как е 

възможно човек да докторира в един университет и да не се ползва от 

текстовете на най-изтъкнатите му богослови, философи и мислители, най-общо 

казано. В библиографията от общо 132 съчинения на кирилица, могат да се 

преброят само пет имена на такива автори. Това свидетелства или за 

подценяване, или за непознаване на българската богословска книжнина. Щях да 

бъда колеблив в по-горното си твърдение, ако наистина нямаше автори и 

съчинения, които да бъдат от полза на докторанта. Такива обаче има и то не 

малко. Но в края на краищата, това е въпрос и на метод, организация и практика 



на научното ръководство.   

Накрая, ще се спра на приносните моменти в разглеждания труд. Въпреки 

трудностите, предизвикани от двата коментирани по-горе проблема – езикът и 

методът на работа – текстът е ценен с перспективата, в която  евхаристийното 

присъствие на Църквата в нашия свят не се изчерпва само в категориите на 

литиргическото богословие, а е по същество христологично свидетелство и 

опитна сотириология. Затова и не бих препоръчал евхаристийната еклисиология 

да бъде изолирана в отделна тема; а по-скоро да се осмислят и използват 

предпоставките й като мерило за нашето в голяма степен схоластицирано и 

социализирано разбиране за Църквата и нейното свидетелство. Защото, отново 

ще попитам риторично, каква друга реинтеграцията има Църквата за този свят, 

освен евхаристийната и каква друга еклисиология би могло да изгради 

богословието, изхождайки от извора и смисъла на Църквата, която да не е 

евхаристийна и светотайнствена? 

  

Във основа на казаното до тук и според изискването на процедурата по 

настоящата защита, съм „за” присъждането на научната и образователна степен 

„Доктор” на йеромонах Григорий (Настески). 

 

 

Велико Търново        Доц. д-р Мариян Стоядинов 

 09.08.2012 

................................................................. 

 


