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1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД. 

 

В центъра на представеното дисертационно изследване “Българската 

православна църква и радиото между духовно-нравствената просвета и 

идеологическата пропаганда”  са взаимоотношенията между Българската православна 

църква и радиото в периода от навлизането на новата медия в България до падането на 

комунизма в страната през 1989 г.  Темата на дисертационното изследване обхваща 

един обособен кръг от въпроси, свързани с развитието на църковната проповед 

и християнската духовна просвета в България в контекста на появата на новите 

форми и средства на обществена комуникация през ХХ век. Основните 

проблеми, които са предмет на настоящото изследване, се ситуират и протичат 

в точно определен отрязък от време и разкриват особеностите на исторически 

обусловени процеси от църковното и обществено развитие в България. 

Историческата рамка на дисертационния труд обхваща времето от 

появата и навлизането на радиото като обществена медия в България в края на 

20-те години на 20-ти век до началото на обществено-политическата промяна в 

страната през 1989г. Тези хронологични рамки и исторически граници на 

изследването се обуславят и от самия предмет и проблемна област на 

дисертационното изследване, които обхващат два основни периода от историята 

на Българската църква и българското общество, в които отношенията между 

Църквата и радиото се изграждат и развиват по различен начин. 

Изследването на очертания кръг от въпроси за църковната просвета и 

развитието на радиото, е разделено на две части, като и двете отразяват 

проблемите на дисертационния труд, погледнати в исторически аспект. Тази 

историко-хронологична перспектива се обуславя от проблематиката на 

изследването, което има за цел да проучи от богословска гледна точка 

спецификата на отношенията между Църквата и радиото в България в 

първоначалния период на тяхното изграждане и да представи тези отношения по 

време на идеологическата репресивна система на цензура и антирелигиозна 

пропаганда, присъщи на тоталитарния комунистически режим.  

През първия период /до 9.09. 1944г./ от историята на взаимоотошенията 

на Българската църква с радиото, което навлиза в обществения живот като ново 

средство за комуникация, ние се натъкваме на едно добронамерено и 
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конструктивно сътрудничество, при което Църквата използва радиото като 

техническо и комуникационно средство за своята духовна и нравствена 

просвета, а радиото предоставя своя ефир за изпълнение на обществената мисия 

и културна функция на християнската вяра в българското общество. През 

втория период /след 9.09.1944г до 1989 г./ тези отношения на двустранно 

сътрудничество са радикално променени в полза на едностранната 

идеологическа и пропагандна употреба на радиото, което започва да се 

разглежда само като агитационно средство за масова информация и строго 

контролирана като съдържание и послание комуникация. 

По този начин сложните и противоречиви отношения между Църквата 

като религиозна институция, от една страна, и радиото като институция на 

обществените комуникации в България, се движат между два противоположни 

полюса. Това са  духовната просвета и християнското послание, от една страна, 

и идеологическата антирелигиозна пропаганда, от друга.  

Целта на предложеното дисертационно изследване е да се опишат и 

анализират двата характерни модела на това взаимодействие в контекста на 

историята на Българската православна църква и нейната духовна 

просветителска мисия през ХХ век. В него се проследяват посланията на 

радиото със съдействието на Църквата, без нейната намеса, въпреки нея, както и 

някои псевдопослания, родени от политическата и житейска конюнктура. В 

първата глава се проследява случващото се между Църквата и Радиото в 

годините от основаването на тази медия до превратната дата 9 септември 

1944г., а втората глава е посветена на годините на ширещ се атеизъм в България 

до промяната през 1989г, ярко отразяван и в ефира на радиото.  

През първия исторически период се изследват и очертават основните 

контури на един съвременен модел на християнска духовна просвета и 

обществено служение на Църквата, който включва в своята система като важен 

елемент за реализиране на своите основни цели радиото като средство за масова 

комуникация.   

"Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всички твари“/Марк 

16:15/ Това е заръката оставена от Иисус Христос на неговите ученици. Поръка, 

която вече близо 2000 години се изпълнява и от техните следовници, за да може 

Църквата Христова да обхване всички човеци по земята.  Защото Бог „иска да 
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се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината“/1Тим. 2:4/. 

Веднага след Възкресение Христово апостолите тръгват по света, за да 

разпространяват Благовестието. Безсребърници, само с тояжка и чифт сандали, 

те намират по пътя си подслон и храна от онези, които приемат със сърцето си 

думите на Спасителя. Написват се Евангелията, посланията и Апокалипсиса, 

започва тълкуването на свещените текстове. Свикват се и съборите на Църквата, 

изготвят се догматите и правилното изповядване на вярата в борба с еретиците, 

които в определени периоди от историята разкъсват снагата на Църквата, а 

светите Отци се борят с думи и дела, за да опазят чистотата на вярата. И така с 

годините „Догматът се обгръща в мълчание, а проповедите се правят 

достояние на всички“1. А радиото е действително е една от възможностите това 

да се осъществи.  

 

1.1. Актуалност темата и състояние на научните изследвания. 

 Модерно е да се говори за това, че Църквата следва да заеме своето 

подобаващо място в обществото. Ако ние бяхме действително държава с над 

85% изповядващи Православието, не само според социологическите 

проучвания, а приемахме своята вярата като живот в Христос, щеше да е по-

правилно да изискваме обществото да заеме своето място в Църквата. Но 

реалиите са други и огледаме ли се в заобикалящата ни действителност ще 

установим, въпреки че Православието според конституцията на България е 

традиционно вероизповедание2, то е далеч като осъзнаване от голяма част от 

определящите се към тази деноминация. За това причините са много и ние няма 

да засегнем всички в това изследване, а само някои от тях. Да се върнем на 

Църквата и нейното място в обществото. В действителност трудно ще бъде да се 

правят паралели с годините преди 9.09.1944 г., когато Църква и държава са 

едно3, а днес са разделени според основния закон на държавата4. Още по-трудно 

ще бъде да се гадае, как биха са развили взаимоотношенията помежду им без 

                                                           
1 Св. Василий Велики. За неписаните установления в Църквата. – В: Православие бг. 
http://www.pravoslavieto.com/http://www.pravoslavie.bg//[електронен ресурс към  март 2014г.]  
2 Конституция на Република България. Чл.13 ал. 3. ДВ. Бр. 56 от 13.07.1991 
3  Търновска конституция на Българското княжество. Приета на 16.04.1879; изд. на 15.05.1893. и 

11.07.1911. За верата. чл. 37-39 
4 Конституция на Република България. Чл.13 ал. 3. ДВ. Бр. 56 от 13.07.1991 
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преломната дата 9 септември 1944 г., тъй като в историческата наука не 

съществува ако. Днес може само да се направи заключението, че в голямата си 

част българинът, вследствие на 45 годишната антирелигиозна пропаганда се е 

отдалечил от Христовото благовестие и основаната от Него Църква.  

 Темата за БПЦ и симбиозата й или противодействието й с радиото като 

медия не е изследвана до момента. Нужно е да се каже, че още от първите 

стъпки на Радиото в България има взаимодействие между тях. В годините 

взаимоотношенията са неравни и преминават през тясно сътрудничество до 

пълен антагонизъм. 

 Този труд се базира предимно на архивни документи и запазени звукови 

картини, и разкрива както възможностите на Църквата да достига до вярващите 

чрез радиото, защото по свидетелството св. ап. Павел Бог „иска да се спасят 

всички човеци и да достигнат до познание на истината" /1Тим 2:4/, така и как 

един цял народ чрез същата медия е облъчван с антирелигиозни брътвежи. А в 

това време неговите пастири си затварят очите за случващото се. 

 

1.1.1. Проповедта и разпространението на християнската духовна просвета.  

В своето „Изображение на сегашното състояние на църквите“ св. Василий 

Велики ясно разкрива нуждата от проповед, както през четвърти век, така и 

през всички дни до свършека на света, защото състоянието на човеците по 

онова време с нищо не се различава от това на съвременниците ни, въпреки вече 

2000 годишното разпространение на християнството и въпреки постулатните 

претенции, че днес Европа е основана на християнските ценности.  

„Досега смятах, че по-полезно от думите е мълчанието, защото човешкият глас не 

може и да се чуе сред такова бръщолевене. Ако е справедливо казаното от Еклесиаста, че 

"словата на мъдреца се слушат в покой" (Екл. 9:17), то при сегашното положение на нещата 

би било неприлично това да се каже за тези хора. Спира ме и това изречение на пророка: 

"гледай в такова време да мълчиш, защото времето е лукаво" (Ам. 5:13). Сега едни подлагат 

крак, други ругаят падналите, а трети ръкопляскат; и няма човек, който от състрадание да 

подаде ръка на подхлъзналия се, макар че по ветхозаветния закон няма да се избави от 

осъждение дори онзи, който отмине, като види "осела на врага си паднал под бреме" (Изх. 

23:5). Това днес не се прави. Защо? Защото във всички е охладняла любовта, изчезнало е 

братското единодушие и думата "единомислие" е станала непозната; престанали са 
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дружеските увещания, никъде няма християнско милосърдие, никъде няма сълза на 

състрадание. Няма кой да подкрепи немощния във вярата, а напротив - такава взаимна 

ненавист се е разгоряла между сънародници, че всеки се радва от падението на ближния си 

повече от собствените си добри дела. Както по време на епидемия и тези, които най-

щателно пазят здравето си, заболяват заедно с останалите, заразявайки се от едното само 

общуване с болните, така и сега всички сме станали еднакви - завзелата душите ни страст 

към споровете ни увлича всички в едно лошо състезание. Затова и имаме толкова много 

неумолими и жестоки ценители на неудачите, непризнателни и неприязнени съдители на 

успехите и злото сякаш се е вкоренило така, че сме станали по-неразумни от безсловесните 

животни, защото те, когато са от една порода, живеят в едно стадо, а ние водим жестока 

война с домашните си“ 5.  

 За жалост нещата не са се променили, въпреки че вече сме в 21 век. 

Много трудно Църквата съумява да говори за настоящите проблеми, но 

истината следва да се казва, защото тя ще ни направи свободни /Йоан 8: 32/, ето 

защо в този дух продължава св. Василий Велики: 

За всичко това трябваше да се мълчи, но към друго ни влечеше любовта, която "не 

търси своето си" (1 Кор. 13:5) и обича да преодолява всички затруднения на времето и 

обстоятелствата. Вавилонските отроци също ни научиха да изпълняваме задълженията си, 

даже и никой да не го е грижа за благочестието. Те и сред пламъците славеха с песни Бога, 

без да мислят за множеството, отклонило се от истината, а щастливи един за друг, когато 

са били само трима. Затова и облакът от врагове не ни приведе в бездействие, а като 

възложихме упованието си на помощта на Духа, със всяко дръзновение възвестяваме 

истината. В противен случай, всичко би било много по-трагично, когато хулителите на Духа 

с такова спокойствие нападат благочестивото учение, ние, имайки такъв застъпник и 

защитник, да не послужим на учението, което от преданието на Отците в непрекъсната 

памет е запазено до наши дни.“6 

 Това е едно от многобройните доказателства, че Църквата не бива да 

мълчи, а да използва всяка възможност гласът й да бъде чут. Или както 

отбелязва св. ап. Павел: "Вярата иде от слушане, а слушането - от слово 

                                                           
5 Св. Василий Велики. Образ настоящего состояние церквей. – В: Творения иже во святых отца нашего 

Василiя Великаго, архиепископа Кесарiи Каппадокiйскiя. Часть IV, изд. "Паломник", Москва 1993.  
6. Пак там.  
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Божие"/Рим. 10:17/ А св. Климент Александрийски отбелязва: Няма знание без 

вяра и няма вяра без знание7. 

 Богочовекът не ни е оставил никакво писмено свидетелство, ние знаем за 

Неговото учение и дела единствено благодарение на учениците, които Той 

избира и които в началото единствено чрез проповедта стигат да умовете и 

сърцата на своите съвременници. Те не са имали възможност да се възползват 

от сложната технология за регистриране на човешката реч, толкова 

разпространена днес, но това дава изключителни предимства на днешните 

проповедници, които могат да достигат до всички хора чрез новите технологии: 

радиото, телевизията и интернет. Разбира се това не значи, че умните „машини“ 

могат само да помагат на Църквата в нейната просветителска дейност, 

напротив, ако тя не действа навременно и разумно, може да се стигне и до 

отрицателно въздействие на тези технологии. Или както казва Умберто Еко в 

едно свое интервю: Всичко възпроизведено от медиите може да се подложи на 

културен анализ и продължава, „всичко е текст”. Дори се позовава на Ницше: 

Няма факти, има интерпретация и завършва: Нещата, за които не можем да 

теоретизираме, трябва да разкажем 8 . Не случайно в края на 19 век Теофан 

Затворник предупреждава: 

„Нека всичко около нас се движи и изменя – не се увличайте и не се докосвайте до 

всичко, защото в него може да има много такова, което върви срещу Христовата истина и 

християнското убеждение. Така че внимавайте. 

Непрестанно се изменят и обновяват формите на човешката реч. И нека бъде така. Но 

ако във всички многословни произведения на тази реч рядко или съвсем не срещате това, 

което изразява същността на християнството, както например: И Словото стана плът, и 

живя между нас (Иоан. 1:14), Той Сам с тялото Си възнесе нашите грехове на 

дървото (1Петр. 2:24), чрез един човек грехът влезе в света, чрез греха – смъртта (Римл. 

5:12), то знайте, че словото е поело в грешна, лъжлива посока и не му подражавайте“9.  

                                                           
7  Срв. Св. Климент Александрийски. Стромати 5.1. 

http://azbyka.ru/otechnik/Kliment_Aleksandrijskij/stromaty/5_1[електронен ресурс към  март 2014г.]  
8 Срв. Еко, Умберто, Зангане, Лила Азам. Умберто Еко, свръх-ерудираният. В: Либерален преглед. Част 

2. С. 2013, с.1038-1065.  
9  Св. Теофан Затворник. За преданието. В: Православие бг. http://www.pravoslavie.bg//[електронен  

ресурс  към  март 2014г.]  
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 Този текст ясно разкрива, че е възможна и злоупотреба със словото, но 

когато се следва примера на Словото, което стана плът и живя между нас 

човеците, пълно с благодат и истина / Иоан 1:14/, то е невъзможно да се 

объркаме, защото светлината в мрака свети и мракът не я обзе /Иоан 1:5/. 

 

1.1.2. Църковната проповед и съвременните средства за масова 

информация. 

Наистина неведоми са пътищата Господни, както свидетелства 

английският поет Уилям Купър в поемата си „Светлина, извираща от 

тъмнината“ и всеобхватни са. Но дори и христовите апостоли, които с цялото си 

сърце слушат откровенията Му, едва ли са предполагали методите и способите, 

чрез които посланията на Сина Божи ще стигат до човеците векове наред. 

Повечето неуки и безглаголни ще започнат да изписват с драскулки и 

иероглифи „чертами и резками“ истините. По подир хиляди иноци ще бъдат и 

приписвачи и дори творци. Гутенберг ще сътвори гениалната си преса, за да 

отпечата именно Библията. В България един монах „бледен“ пише на ръка 

историята на злочестената си родина.  През 1844 г. в далечна Смирна 

Константин Фотинов почва издаването на списание „Любословие", в което се 

обръща особенно внимание на вярата, тъй като в онези години тя се приема и 

като пазител на националното ни самосъзнание. Веднага след подписването на 

фермана от 1870 г. и изграждането на екзархийското управление екзарх Антим I 

иска разрешение от Високата порта за издаването на екзархийски вестник, но не 

го получава. След Берлинския конгрес от 1878 г., когато освободените 

български земи са безогледно разпокъсани, както е известно екзарх Йосиф I 

оставя седалището на Българската екзархия в Цариград, където полага много 

труд и усилия, за да издейства разрешение за издаването на самостоятелен 

църковен вестник. В продължение на 22 години българската екзархия издава 

свой печатен официоз - „вестник политически, научно-литературен и духовен". 

Първият брой на в. „Новини" (от 1898 г. преименуван на „Вести") излиза на 27 

септември 1890 г., а последният - на 9 октомври 1912 г. той съдържа 

политически и културни новини от Княжество България, както и следи 

църковният живот в свободното Отечество. На страниците му са разисквани 

въпроси от богословски и догматичен характер. В същото време в Княжество 
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България различни патриоти-родолюбци и църковни дейци осъзнали нуждата от 

системна духовно-религиозна просвета започват да издават различни вестници 

и списания. Между тях се открояват сп. „Духовен прочит", издавано от епископ 

Климент Браницки (Васил Друмев) в Търново между 1881-1882 г.; в. „Селянин" 

(1879-1894), по-късно в. „Съветник" и сп. „Български църковен преглед" (1895-

1899), издавани от йеродякон Игнатий Рилски; сп. „Церковен вестник", което 

започва да излиза през октомври 1894 г. първо в Хасково, а от брой 4 в 

Пловдив, като от 1896 г. е преименувано на „Вяра и Разум". Тези провинциални 

инициативи обаче не задоволяват нужда от издаването на един централен 

църковен орган, който да бъде официоз на Църквата и да дава, както вярна и 

точна информация по различни теми и въпроси на клира и християните, така и 

да бъде използван като инструмент за мисионерска дейност. Така се стига до 

появата на „Църковен вестник", чието издаване е решено на заседание на Св. 

Синод от 17 февруари 1900 г., когато е решена и програмата на бъдещия 

вестник - „Църквата и нейните интереси в най-широк смисъл; благочестието и 

добрите нрави на паството й; разсяване полезни знания от религиозен и 

нравствено-религиозен характер". Така в България след „Държавен вестник", 

„Църковен вестник" е най-дълго излизалият и излизащ все още вестник,  както 

свидетелства Христо Темелски  10.    

 При първа възможност представителите на Българската църква се 

възползват от вестника като медия, за да го превърнат в инструмент за 

прославяне на Словото Божие и разкриване истините на вярата. По-късно, 

когато вече радиовълните спасяват корабокрушенци от бедствия и у нас, 

свещенослужители и миряни, се досещат, че могат да бъдат спасени повече 

човеци и то без жертви, като чрез радиоефира са разнася и достига светлината 

на Словото Божие до всяко кътче на земята - българска. Естествено това ще се 

случи вначалото на 30-те години на 20 век, но ще бъде сторено навременно и 

адекватно.             

 

 

                                                           
10 Срв. Темелски, Христо. Църковен вестник –печатният орган на Българската православна  

църква - В:Официален сайт на БПЦ.  http://www.bg-patriarshia.bg/[електронен ресурс към  

март 2014г.]  
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1.2. Състояние на научните изследвания. 

1.2.1. Българската православна църква и радиото в българската научна 

литература.  

Темата за взаимоотношенията между БПЦ и радиото до момента не е 

изследвана в специализираната научна литература у нас от богословски аспект. 

В повечето критични анализи и изследвания за Българското национално радио 

тя като сегмент не присъства. Това е обяснимо, от една страна, поради факта, че 

те са правени във времето на социализма и са обслужвали единствено и само 

тогавашните нужди и тази трактовка на темата, която е била допустима от 

официалната идеология. Малко са сведенията в съществуващите научни 

изследвания, които осветляват тази тема. 

Първата група научни изследвания, свързани с историята и развитието на 

радиото в България, са свръзани предимно с журналистическата проблематика и 

проследяват развитието на медиите в условията на обществено-политическите 

промени.  

 Така например Веселин Димитров в изследването си „История на 

радиото в България“ Книга първа и втора (1994)11, макар и да не поставя в 

основата си специален акцент върху тези отношения, най-задълбочено сред 

останалите автори се спира на тях. 

 По-късно в научната литература темата е засегната частично и от Райна 

Николова в изследователския й труд „Възникване и развитие на радиото и 

телевизията в България“/2006/12.  

 Независимо от ценните исторически и журналистически проучвания по 

някои актуални аспекти на разглежданата проблематика един специален 

богословски анализ на взаимоотношенията между църковната проповед и 

съвременната медийна среда отсъства в тези специализирани изследвания. 

 От богословска гледна точка в съвременната научно-изследователска 

литература темата за радиото като средство за комуникация се разглежда най-

често в контекста на практическото богословие и по-конкретно в областта на 

научната дисциплина Омилетика.  

                                                           
11 Димитров, Веселин. История на радиото в България. Книга първа, Книга втора, С, 1994.  
12 Николова, Райна. Възникване и развитие на радиото и телевизията в България, С, 2006.  
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 За възможността радиото да се използва в проповедническата дейност на 

църквата в нашата богословска наука говори проф. д-р Божидар Андонов в 

изследователския си труд „Теория на църковното красноречие“. Тази 

съвременна омилетична проблематика той разглежда и обособява в специален 

раздел  като „Медийна омилетика“13.  

Отделни публикации за взаимодействието между Църквата и медиите имат  

доц. Костадин Нушев14 и доц. Мариан Стоядинов15. 

 Въз основа на направения библиографски преглед може да се направи 

заключението, че до настоящия момент в България липсват специлизирани 

изследвания и самостоятелни научни трудове, посветени на взаимоотношенията 

между БПЦ и радиото. Същевременно необходимостта от един такъв труд е 

осезателна, като причината за това е, от една страна, нуждата от задълбочено 

изследване на темата, а от друга, този труд може да помогне на БПЦ да осъзнае 

нуждата от собствено форматирано радио. Тази нужда обуславя и актуалността 

на предлаганата тема като специален предмет на богословско изследване в 

настоящата дисертация.  

 

1.2.2. Радиото в служба на вярата в съвременните поместни православни 

църкви.   

 Съвсем достъпно и съвременно протопрезвитер Кристофър Метропулос, 

предстоятел на храма "Св. Димитрий" във Форт Лаудърдейл, Флорида и водещ 

на  православна радиопрограма Come Receive the Light, ни разкрива смисъла от 

медийното служение на радио OCN /Orthodox Christian Network/ в нарочен текст 

„Защо да използваме медиите в своето служение“:  

„Първо, ние трябва да общуваме. Не напразно тази дума има един и същ корен с 

"общност" (а на английски и с "причастие", бел. прев.) Първата стъпка в развитието на 

всякакви взаимоотношения, независимо дали с приятел, съпруг или с Бога, е общуването. Така 

започват всички истински взаимоотношения. 

                                                           
13Андонов, Божидар. Теория на църковното красноречие. С., 2011,  с. 259-273.  
14  Нушев, Костадин. Православната църква и съвременната медийна среда. – В: Православие бг. 
http://www.pravoslavie.bg//[електронен  ресурс  към  март  2014г.]; Православната църква и 

съвременното "информационно общество". – В: Бг Богослови http://www.bg-bogoslovi.com/ [електронен 

ресурс към април 2012 г.]  
15Стоядинов, Мариан. Медийно и библейско време. –В: Храм Св. Николай http://www.svnikolay.diocese-

ruse.org/ [електронен ресурс към март 2014г.]  
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Самата същност на вярата ни е общуване. Св. Йоан започва своето Евангелие с 

думите: "В началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог." (Йоан 1:1) 

Св. Йоан започва благата вест с Божия Син като "Слово" – Божие Слово, Негово 

божествено общуване с човечеството, за да му бъде предадена вечната Божия любов към 

Неговото творение. Преди да се възнесе на небето, нашият Господ оставя следната заповед 

на своите ученици: "И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на 

Отца и Сина и Светия Дух. (Матей 28:19). Църквата е започнала съществуването си като 

учениците и апостолите на Христос са съобщавали благата вест на целия свят. По този 

начин Църквата и днес продължава съществуването си.  

Ето ни сега и нас в съвременната епоха. Главната заповед на Иисус продължава да е 

същата и ние също трябва да я изпълняваме като учим всички народи. Правим това като 

строим църковните си сгради, като възпитаваме децата си, като проповядваме, като 

участваме в поклонението по време на литургия, като споделяме вярата си с други и като се 

възползваме от технологиите, за да запознаем с вярата си онези около нас.  

Освен това, ако приемаме на сериозно заповедта за разпространяване на благата вест, 

ние не можем да мълчим. За съжаление, това далеч не е така. Прекалено много от нас 

погрешно смятат, че споделянето на вярата е работа само на свещениците. Нищо не може 

да бъде по-далеч от истината. Заповедта да "научим всички народи" се отнася за всички ни.  

Така или иначе, ние всеки ден известяваме за истинските си убеждения чрез 

поведението си и изборите, които правим. Така или иначе, ние вече съобщаваме на ближните 

си каква е вярата ни чрез нашия ежедневен живот. Въпросът е дали известяваме за това, 

което знаем, че трябва да известяваме. Възможно е неохотността ни да споделяме своята 

вяра да идва от опасението, че няма да знаем какво да кажем. Това опасение е разбираемо, 

но не се оставяйте да ви попречи. Научете се как да споделяте защо вярата ви е 

жизненоважна за вас. Просто споделяйте живота си с хората и те ще открият вярата ви 

във вашите дела. 

Изненадващата истина за голям брой православни, е че огромно множество хора 

наистина желаят да чуят какво имаме да им кажем. Тези хора желаят да научат как на 

познаят Бога отблизо и зряло – мъдрост, която е неповторимо съхранена в Православната 

църква. Те искат да се научат. Поради тази изненадваща истина ние не бива да мълчим. 

Трябва да общуваме – както с останалите вярващи, така и онези, които са се отдалечили от 

вярата, а също и с онези, които никога не са чували за Православието. И, разбира се, ние 

трябва да използваме всички налични възможности, включително технологиите на радиото, 
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интернет и дори телевизията, за да споделяме с нашите общности и с целия свят най-

скъпото в живота си – нашата православна вяра“16. 

Всички поместни православни църкви от години притежават електронни 

медии, включително и радио, които спомагат и осъществяват мисионерската 

роля на Църквата в съвременното общество. Не бива да изпускаме факта, че 

дори и в България за кратко просъществува православното интернет – радио 

Сион, но жалост тази инициатива бе много бързо прекършена. 

А цитираните по-горе думи са писани в началото на 21 век, а ние, 

българите можем да се похвалим, че сме осъзнали тази истинност в далечната 

1924г., в зората на прохождането на радиото в България: „...Една централна 

станция служи за предаване на музикални парчета и пр., изпълнявани от някои 

оркестър, например абонатите вкъщи имат едно малко апаратче – приемник, 

което улавя електрическите вълни, предавани от централната станция. Ако 

последната е инсталирана в Камерата /парламента/ или в църквата „Св. Ал. 

Невски” абонатите ще могат да слушат от вкъщи всички политически речи, 

или проповедите в църквата...” 17  Този текст е публикуван в тогавашния в. 

„Дневник” като коментар „Радиофонът” и разкрива, че паралелно с навлизането 

на радиото в страната ни, има идея то да се използва за разпространението на 

Божието слово. Преди близо 100 години реално начеват взаимоотношенията 

между Църквата и радиото в България. В тях има възходи и падения. Има 

просветителска дейност. Има и явна антирелигиозна пропаганда. Има 

безразличие и пристрастност.  Има от всичко по нещо. Най-страшното днес е, 

ако не се вземат поуките от миналото и не се върви по пътя на взаимодействие 

между тях.  

 

1.2. Обект, предмет и структура на дисертационното съчинение 

Човекът, създаден по образ и подобие Божие /Бит. 1:26/ е призован да се 

грижи и опазва света около него, да се развива и да открива тайните на 

природата и битието, като се стреми към богоуподобяване. „Като богообразно 

битие човекът принадлежи на два свята – на тварния /сътворения, 

                                                           
16 Метропулос, Кристофър, протопрезвитер. Защо да използваме медиите в своето служение. В: Двери на 

православието. http://dveri.bg [електроннен ресурс към януари 2006г.]   
17 Димитров, Веселин. История на радиото в България. Книга първа, С., 1994, с. 79. 
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материалния/ и на нетварния /несътворения, божествения/. Със своите 

творчески потенциали и енергии той преодолява тварния свят, освобождава се 

от оковите на природните стихии. Чрез културата човекът жадува за нов 

свят, за нов живот, за „нова земя и ново небе“. Чрез творчеството той 

изгражда свой собствен свят. Чрез културата материята се одухотворява и 

преобразява, а духът се опредметява и материализира“18. Не случайно Христос 

ни призовава към съвършенство /Мат 5:48/. Тъй като образът на човешката 

личност е не само образ човешки, но и образ Божи, личността не бива да се разглежда 

като биологична или психологическа категория, а като категория етическа и духовна. 

Както пише Николай Бердяев и различава в човека дълбинно и повърхностно Аз. И ще 

ни разкрие, че твърде често човекът е обърнат към другите хора, към обществото и 

цивилизацията със своето повърхностно Аз, което е способно да съобщава, но не е 

способно да общува. Тъй като съобщението означава обективация, а общуването е 

екзистенциално. Човешката личност е комунитарна и предполага общуване с другите и 

общност с другите. Твърде често личността осъществява съобщения, комуникации с 

другите хора, но за да общува с тях следва да вижда в тяхно лице не обект, а друга 

личност, също създадена по образ и подобие Божи.  Затова и познанието има социлен 

характер и зависи от формите на общуване между хоратa. И от степента на тяхната 

общност19. Като една от тези форми на общуване от изключително социален характер 

ще се яви радиото, „йерихон“ на Божието Слово, съвсем закономерно и свързано с 

революционната технология от края на деветнадесети и началото на двадесети век, в 

тясно връзка с църковната общност.  

 В контекста на горе казаното е и възможността на човеците да създават 

посочените нови технологии и да се възползват от тях, за да може наистина 

благовестието да достига да всяко кътче на земното кълбо и да обръща живота 

на мнозина приели го за свой път в живота, като не бива да се забравя, че 

християните следва да бъдат свидетели /Лук. 24:48/ на истинността на 

христовата вяра и нейната спасителност. 

 

 

                                                           
18 Бигович, Радован. Църквата в съвременния свят. Омофор. С., 2013, с. 154.  
19 Срв. Бердяев, Николай. За робството и свободата на човека. Философия на свободата. Т. 1. С., 2002, с. 477, 

478, 496, 497, 498, 499, 573, 574.  
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3.1. Обект и проблемна област на изследването 

 Обект на изследването са сложните и двустранни взаимоотношения 

между БПЦ като религиозна институция и радиото като съвременна медия в 

годините от неговото прохождане в България до преломната дата 10 ноември 

1989г. По-конкретно във фокуса на изследването е духовно-просветната 

дейност на Църквата в България в периода на културната криза след Първата 

световна война и опитите за активизиране и актуализиране на нейната основна 

функция на евангелизация и обществена комуникация чрез новите технически 

възможности на радиото.  

 Като втори кръг от проблеми в центъра на изследването е 

инструментализирането на радиото като средство за антирелигиозна и 

идеологическа пропаганда през втория период от историята на 

взаимоотношенията между БПЦ и националното радио. 

 

3.2. Предмет на изследването  

 Предмет на изследването, от богословско гледна точка, е систематичното 

проучване и ситуиране на очертаните двустранни взаимоотношения между 

Църквата и радиото, както от гледна точка на културната история на радиото в 

България, така и от гледна точка на историята на Българската църква. По-

конкретно в рамките на научното поле на нравственото богословие и 

християнската социална етика предмет на изследване са връзките и 

разминаванията между двете институции. С оглед на систематичното проучване 

на очертаната проблематика на изследването се прави опит за детайлна 

периодизация и характеристика на по-главните етапи на отношенията между 

Църквата и радиото като обществена медия. 

 Във връзка с така очертания обект и предмет на изследването 

съдържанието на дисертационния труд се разполага в рамките на две основни 

глави, които обхващат основната проблематика и очертават нейната 

периодизация както с оглед на предмета, така и културно-исторически и 

хронологично. 
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3.3. Структура на дисертационното изследване 

 Дисертационното съчинение е структурирано в две глави: първата глава е 

посветена на духовно-нравствената просвета, която осъществява Църквата чрез 

ефира на радиото до 9 септември 1944г., а  втората глава изследва, разкрива и 

представя радиото като инструмент на атеистичната пропаганда в първите 

години след 9 септември 1944г., въпреки протеста на БПЦ, а по-късно и 

независимо от нея. Тази антирелигиозна, антихристиянска и антицърковна 

линия на пропаганда и агитация се реализира в отделни случаи  дори и с 

невинната помощ на някои от нейните йерарси, както може да се види от 

запазените архивни фондове.  

  

 1.3. Цели и задачи на изследването 

Целта на дисертационния труд е да изследва в дълбочина 

взаимоотношенията между БПЦ и радиото през призмата на християнската 

етика и научната методология на Православното нравствено богословие. 

Постигането на поставената цел се реализира посредством решаването на 

следните задачи: 

1. Установяване на конкретните културни и обществени предпоставки за 

възникването на радиото като нова обществена институция и възможността то 

да бъде използвано от Църквата като трибуна за духовно-нравствена просвета. 

2. Проучване на архивни и непубликувани документи, доказващи 

първоначалната изследователска хипотеза за добрите първоначални отношения 

между двете институции. 

3. Посочване, идентифициране и интерпретиране на основните 

документи, илюстриращи и изобразяващи осъществяването на новите форми на 

духовно-нравствена просвета чрез радиоефира в посочения исторически период. 

4. Проучване, анализиране и посочване на архивни документи и други 

релавантни идеологически материали (документи, решения и позиции), 

съдържащи основанията за новата идеологическа политика от страна на властта 

прокарвана като антирелигиозната пропаганда и програмно-редакционна линия 

на радиото в годините между 1944 и 1989.  
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5.  Сравнителен анализ на взаимоотношенията между БПЦ и светското по 

своя формат и профил радио и християнската просвета посредством църковни 

радиостанции. 

6.  Представяне и аргументиране на нуждата от християнско църковно 

радио като средство за духовна и нравствена просвета, независимо от 

политическата и икономическата конюнктура. 

 

1.4. Методологически аспекти на съчинението 

В методологично отношение дисертационното изследване се движи в 

рамките на научната област на християнската етика и православното нравствено 

богословие. С оглед на обекта и предмета на изследването се използва и 

прилага комплексен изследователски подход, който интегрира богословски, 

сравнителен, църковно-исторически и историко-критичен метод на изследване. 

При анализа и интерпретацията на документалните извори и архивни 

източници методологията на изследването се основава на историографския 

анализ, сравнителната аналогия и интерпретативния подход. Използват се 

елементи на архивистичното и документалистично проучване на първични 

документи и архивни материали. 

Документалистичните методи са в основата на анализа на историята на 

радиото като интегрална част от предмета на дисертационното изследване. 

Критичен и сравнителен анализ на църковната просветна дейност и редакционна 

политика на радиото и съпоставяне на отделните периоди на формални и 

неформални взаимоотношения между църква и радио. Още повече, че задачата 

на нравственото богословие е да излага и обосновава православното 

християнско учение за обществото, като показва как християнския нравствен 

идеал влияе за нравственото издигане, облагородяване и усъвършенстване на 

обществото. Това ясно е изложено от проф. Иван Панчовски, които изследва 

отношението на Църквата и обществото и разпространението на християнската 

нравственост чрез обществените институции20, в което число влиза и радиото. 

Прави се богословско-етически анализ на очертаните два модела на 

взаимоотношение между Църквата и радиото през двата основни исторически 

периода, посочени в дисертационния труд, и оценка на техния характер и 

                                                           
20 Срв. Панчовски. Иван. Методология на нравственото богословие. С., 1962, с. 25-27  
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последици за християнската култура и духовна просвета в българското 

общество. 

В труда са използвани също така и емпирични методи на изследване като 

анкети, полустандартизирани интервюта, анализ на мемоаристична литература и 

спомени на съвременници. Това предопределя и характера на анализа на 

първичните източници и систематизиране на изложения документален материал 

в полза на систематичния богословски анализ и реконструиране на водещите 

идейно-теоретични модели на взаимодействие и антагонизъм между БПЦ и 

радиото.  

За да остане в сферата на научната обективност, моделът на 

интерпретация и анализ на първичните архивни извори следва херменевтичния 

прочит на текстовете и документалното описание и дешифриране на излъчените 

в различни периоди радиопредавания. 

 

2. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ.  

 

2.1. Първа глава 

Духовно-нравствената просвета на БПЦ чрез радиоефира започва с 

възникването на радиото и първите стъпки на новата медия в България. 

Обширно проследява неизследвани до момента документи, съхранявани в ДА 

„Архиви” и в регионалните архиви. Разкрива задълбочените отношения между 

БПЦ и радиото, първо като частна инициатива, след което като държавна медия. 

Съхранените в архивите радиопредавания, излъчвани и финансирани със 

съдействието на БПЦ, разкриват ясно осъзнаването от страна на българските 

свещенослужители как новата медия може да бъде в услуга на 

проповедническата и спасителна дейност на родната ни Църква. Естествено в 

годините на война Църквата се приема като обединител на нацията и това не 

рядко й играе лоша шега. По време на Втората световна война се случва, чрез 

църковната тематика, да се стига до груба държавническа пропаганда, но за 

радост това са единични случаи. Все пак взаимоотношенията между БПЦ и 

радиото до 9 септември 1944г. са не винаги гладки, но носят духовно-

нравствения аспект, полезен и плодоносен за българското общество. 
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От проследяването на взаимодействието между БПЦ и Радиото в 

България се вижда, че те не винаги са били елейни, но става и ясно, че 

архиерейте ни разчитат на медията като инструмент за проповед и 

мисионерство. Това, че Църква и държава не са разделени по онова време, има 

както своите предимства, така и своите недостатъци. Църквата има определени 

привилегии, но същевременно следва да поема съответните задължения. Няма 

да коментираме проблемите на Църквата, а само доколко тя се справя с 

разпространението на Словото Божие чрез радиото, а от там и в публичния 

живот на българина. Става ясно, че тя заема централно място в социалния 

живот и с нея държавата се съобразява. Чрез ефира на радиото Църквата успява 

да затвърди живото си присъствие в обществото като го обогатява с духа на 

християнската вяра, надежда и любов. Доколкото й позволяват силите, тя 

ограничава насилието и политическия произвол, в случая със спасяването на 

българските евреи, за което за жалост няма съхранени документи, излъчени в 

ефира, но съм сигурна, че едва ли е пропусната тази възможност от страна на 

българските йереи. Понякога дори тя си позволява директно да се намеси в 

дейността на Радиото, без да има ясното съзнание за работата на тази машина. 

От друга страна се забелязва и едно флиртуване с властта и угаждане на 

силните на деня, чрез радиоефира, което може да бъде в разрез с нейното 

призвание на земята. Все пак в годините от навлизането на Радиото в България 

до съдбовната дата 9.09.1944 г. Църквата съумява да разкрие на българския 

слушател, че е носител на Истината и води към спасение всички вярващи, 

когато са в кораба й. Дори понякога някои от нейните проповедници да залитат 

в една или друга посока, в църковното съзнание са Христовите „Небе и земя ще 

премине, ала думите Ми няма да преминат" /Мат. 24:35. Срв. Марк. 13:31; Лук. 

21:33/.  

В тези взаимодействия не бива да се пропуска ролята и на Радиото в 

онези години.  По тази причина така обстойно се спряхме на биографията на 

личностите, от които е зависела религиозно-нравствената просвета на Църквата, 

за да разкрием, че те са част от нея. Недоразуменията, които понякога 

възникват в годините на сътрудничество, определено са технически и по вина 

на тези, в чиито ръце от страна на Св. Синод е оставена координацията между 

двете институции. Има случаи, когато излъченото в ефира на Радио София не 
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може да бъде посочено като еталон за предаване, но за радост повечето от 

запазените документи разкриват пастирските грижи и богатата духовна култура 

на проповедниците. Посочихме и опити от страна на богословски неподготвени 

автори на предавания, но те единстено сочат факта, че в българинът за жалост 

винаги е бил склонен към смесването на истините на вярата с езическите 

обичаи, т.е. едно побългаряване на Православието и придаването му на 

народностен дух. С този проблем явно и тогавашните български йереи не са 

успели да се справят. Естествено не бива да се пропуска и цензурата, която се 

опитва да налага властта в дадени моменти от развитието на Радиото, но реално 

това не успява да попречи на църковната мисия.   

Уточнението за мисията на Църквата тук се налага, защото както знаем, 

Църквата има есхатологична природа, което често се пропуска в нашето 

съвремие, а пък и в отминалите години в желанието често тя да се разглежда 

или като придатък на историята, или като институция, съхранила ни като нация, 

или като инструмент, чрез който се доказва боговдъхвеността на властта. 

Защото, както отбелязва митрополит Йоан Зизулас, „Църквата е не само 

институция. Тя е и начин на съществуване. Нейното есхатологично послание 

се превежда в етос, в начин на живот. Как могат нейните членове, в начина си 

на живот, да я приемат като общност на последни неща?“ 21 . А когато 

Църквата достига до повече вярващи и търсещи чрез ефира на радиото, тя 

увеличава възможността да изпраща своите послания, но радиото не е Църква, 

то може да се използва в просветителската дейност на църквата, за да може 

вярващите да се приобщят към посланието на Църквата и да  достигнат до 

участие в светата Литургия, и така да станат истински синове Божии, 

наследници на обещаното Царство Небесно.    

От изложените документи, съхранени в ДА „Архиви“ и в Златния фонд на 

БНР може да се направи заключение, че в разглеждания период има едно 

градивно взаимодействие между БПЦ и радиото. Разбира се със своите периоди 

на възход и на леки падения, но като цяло истините за вярата стигат 

безпроблемно до българския слушател във всяко кътче, където има радиоапарат. 

Църквата успешно са възползва от предложената й възможност, а радиото с 

удоволствие приема проповедите и наставленията като обогатяване на своята 

                                                           
21 Зизулас, Йоан. Църквата и последните неща. Християнство и култура, бр. 20/2007 с. 27.  
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програма за благото на слушателя и за духовно-нравственото му възрастване. 

Защото добродетелите, в които възпитава Църквата винаги имат положително 

съдържание и отражение за психиката и дейността на човека, в индивидуалния 

и социалния живот. А цялото Свещено Писание разкрива положителното и 

ползотворно отражение на добродетелите върху живота на човечеството. И 

както справедливо отбелязва проф. Иван Панчовски е невъзможно 

общественият живот да процъфтява без добродетели, защото, когато членовете 

на едно общество се отдадат на пороци и вършат злини, то се разлага и загива22.  

 

2.2. Втора глава  

Атеистичната пропаганда на радиото не започва веднага след промените, 

наложени от съветския ботуш, което идва вследствие на страха от страна на 

ново-управляващите, че ще бъдат обвинени в нарушаване правата и свободите 

на българските граждани. В първите години религиозните предавания биват 

спрени, но много перфидно се говори против вярата, чрез ефира на радиото. В 

края на 50-те и началото на 60-те години на XX в. започва открита и агресивна 

атеистична пропаганда – за това говорят партийните документи и основаването 

на специална служба за антирелигиозна пропаганда. Радиоефирът е чудесен 

инструмент тя да се провежда по съветски образец. През 80-те години 

атеистичната пропаганда отново присъства в радиоефира, но посветените на нея 

предавания са преструктурирани и не чак толкова агресивни. В този период от 

време българите, желаещи да достигнат до истините на вярата, под риск от 

наказание се доверяват на чуждите (вражески) радиостанции, като радио 

Ватикана, радио Свободна Европа, Дойче веле и др. От тази глава става ясно, че 

радиото като общодостъпна медия може както да се грижи за духовно-

нравствената просвета на населението, така и да я ограничава и изопачава. 

В годините между 1944 и 1989 всъщност е направено достатъчно, за да 

бъде обезличена Църквата, да бъде поставена на колене пред властта, и да се 

отклони тя от своята мисия. А от своя страна проф. Мандзаридис твърди, че 

мисията е основното служение на Църквата и затова нейното мисионерско дело 

може да се разглежда като мерило за нейния динамизъм, като отбелязва, че 

                                                           

22 Срв. Панчовски, Иван. Християнска добродетел.  Духовна култура, 1997, кн. 5, с. 1-8. 
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делото на мисията на Църквата не се постига само чрез нейната специална 

мисионерска дейност, а и чрез собственото й присъствие. Защото, щом 

Църквата преживява съдържанието на вярата си, щом култивира любовта и 

единството, така тя дава и християнско свидетелство. Като допълва, че това 

присъствие на Църквата е необходимо не само в случаите, в които 

непосредствената й мисионерска дейност е била възпрепятствана, както 

например през турското владичество или по време на религиозни гонения, но и 

когато е налице активна проповед и оскъдност на духовен живот. 23 Но ние 

наблюдаваме у ръководството на БПЦ през време на комунизма, точно 

обратното – в липсата на мисионерска дейност, съгласие с атеистичната власт и 

приемане без съпротива подчиненото положение, което налага и внушението, че 

функциите й са иззети от властта и тя се е превърнала в поредната институция 

или музей на старинни обреди и предмети. /Говорим за огромната част от Св. 

Синод, а не за онези йерарси, които не са изоставили своето призвание, което в 

много случаи им е коствало живота/.   

Марксисткият и комунистическият материализъм стояха на позицията, че 

всичко е научно доказуемо и следователно няма място за религия и вяра 

отбелязва доц. Димитър Попмаринов и изразява мнение, че тази идеология става 

секуларизирана форма на богословието, тъй като в определените идеологически 

догми, обществото е задължено да вярва24. Въпреки претенциите за научност на 

атеизма и създаването на катедри в  СУ25, нито една от неговите догми не бива 

доказвана, а единствено се правят опити да бъдат обяснявани, което стана ясно 

и от изложеното  дотук. 

Радиото, което е на пряко подчинение на комунистическата власт, се 

включва активно в разясняването на тези истини. Действително няма 

достатъчно запазени звукови картини от онзи период, те са унищожени веднага 

след демократичните промени, което явно личи във Фонотеката на БНР. Какви 

са мотивите, може само да гадаем, но от малкото запазен звук, както и от 

                                                           
23 Срв. Мандзаридис, Г. Християнска …, с. 265- 266 
24 Срв. Попмаринов, Димитър. Съвременни богословски проблеми. С., 2004, с. 154-155   
25  През 1949 г. Катедрата по систематична философия се преобразува в катедра „Диалектически и 

исторически материализъм“. През 1951 г. е създаден Философско-историческият факултет , в който през 
1952 г. се основават философските катедри „История на философията“ и „История на марксистко-

ленинската философия“, където се набляга на научния атеизъм.  
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съхранените документи и директивите, може да се направи оценката, че Радиото 

е било добър партньор в антирелигиозната пропаганда на комунистическата 

власт. Случаите, когато се записват словата на първойерарсите на БПЦ, са 

преднамерени и разкриват единствено, че Църквата е загубила своята 

самоличност и се е превърнала в политически инструмент, което ясно разкрива 

тоталитаризма на държавата, за което говори и проф. Мандзаридис в своята 

християнска етика26.  

В мрачните години на антирелигиозната пропаганда в радиото ги няма 

онези пастири, които са призовани от св. ап. Павел да не участвуват в 

безплодните дела на тъмнината, а да ги изобличават /Еф.5:11/. Висшият клир на 

БПЦ в онези години сякаш е забравил, че трябва да се покорява повече на Бога, 

нежели на човеци /Деян.5:29/  

  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На 6 ноември 2012 г. предаде Богу дух Негово светейшество Българският 

патриарх и митрополит Софийски Максим. В качеството си на редактор в 

Българското национално радио /БНР/ отразявах скръбното събитие. При среща с 

един началник той се опита да се пошегува, като рече: „Ето, патриархът почина 

и вече можем да закрием твоето предаване „Благовестие”, ако ли пък не, ще 

искаме финансиране от Църквата и ще го направим външна продукция.” Не 

коментираме изявлението на този радионачалник, защото според неговия статут 

се предполагаше, че той следва да е прочел, ако не цялата Библия, то поне 

Новия Завет. А там стоят словата на св. ев. Йоан: „В начало беше Словото, и 

Словото беше у Бога, и Бог беше Словото. То беше в начало у Бога. Всичко чрез 

Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което е станало. В Него 

имаше живот, и животът беше светлината на човеците. И светлината в мрака 

свети, и мракът я не обвзе.” (Йоан. 1:1-5)   

БНР е преминало през много исторически епохи и катаклизми. 

Разпространявало е Христовото слово. Ползвало го е за пропаганда през 

                                                           
26 Срв. Мандзаридис, Г. Християнска…, с. 362 
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периода на духовна мобилизация на БПЦ27. Открито е хулило, заклеймявало и 

иронизирало Църквата и нейното благовестие в периода на комунистическата 

експанзия. След това и все още дори с плахи стъпки се опитва да намери точния 

път, макар и периферно, към съзнанието и душите на слушателите си, 

транслирайки църковните послания. В същото време, в този период и БПЦ 

претърпява, както не малко вътрешни сътресения, така и наложени й отвън 

норми на медийно поведение: от желанието си да използва радиото за 

инструмент на своята проповед, през наложената й силово индиферентност, а 

по-късно използвана само за официозни и псевдопатриотични послания за мир и 

разбирателство между народите, до началото на 90-те години, когато 

объркването Църква – медии беше тотално. Имаме предвид т.нар. църковен 

разкол, където поради неясни критерии и непознаване на проблемите всеки 

самопровъзгласил се духовен водач се опитваше да изкаже собственото си 

мнение и да заклейми и обвини неудобната нему страна. В настоящия момент 

нанесените рани не са излекувани и все още Църквата (разбирай нейното 

ръководство) няма ясна и определена позиция за огромната възможност да 

използва електронните медии, в частност радиото, за да разкрие своята мисия 

пред света – да води към спасение всички вяраващи.  

 За жалост както всички медии в България, дори и уважаваното БНР се 

поддава на инерцията да търси сензации, клюки и т.нар. жълти новини, в това 

число и от живота и дейността на Църквата. Още по-трагично е, че от своя 

страна ръководството на БПЦ предоставя такава възможност за 

журналистически спекулации. През последните години примерите са много и 

няма да се спираме на тях, но е важно поне като задочен отговор на посочения 

радионачалник да припомним как започва благородната симбиоза между 

българското радиоразпръскване и БПЦ. 

„Класическото мълчаливо „погълнато” четене е особен феномен, който, както е 

известно, не е съпровождал историята на културния човек винаги. Знае се например, че в 

древността по този начин са четели рядко и малцина, а през Средновековието най-често са 

четели на глас – вокализирали са онова, което са четели. 

                                                           
27 Срв. Елдъров, Светлозар. Духовна мобилизация на БПЦ 1939-1944. – В: Религия и Църква в България. 

С., 1999. 
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Вокализиращото четене обаче има съвсем различна интенция. /м.б. от лат. intentio 

стремеж/ То, трябва да си дадем сметка, много повече е едно четене-честване на онова, 

което писмените знаци са запечатали и съхраняват в книгата. Честване, сиреч, на едно 

слово, което по принцип е „чуждо” и поради това не би могло да се „разпредмети” и да се у-

свои напълно. То е на автора си и дори, когато го декламират или скандират, си остава на 

автора си. В книгата следователно то е записано, за да „се съхрани”, а в четящия го на глас, 

то се вокализира, за да бъде актуализирано в битието. И не тъкмо, за да получи присъствие 

/бидейки сакрално или високоавторитетно по преимущество, то по принцип присъства, то е 

белязало битието/, но за да бъде чествано чрез гласа на четящия го. 

Всъщност, ако се замислим, такова си остава и до днес четенето на библейския текст 

в богослужението на църковното събрание. Защото тук то се извършва именно за да 

прозвучи-отново гласът на благовестника, за да прозвучат-отново думите на Христос. И 

не, разбира се, за да бъдат тепърва научени, не дори и за да бъдат припомнени /църковните 

люде добре ги знаят и ги помнят/, а за да бъдат тържествено приобщени тези люде към 

общността- на- благовестието; за да се само-заявят те като хората – слушащи- думите-

на-Христос, за да се възсъединят те към всичките такива през времето. Това е следователно 

едно по-скоро социално четене. То е социален, социо-създаващ акт- акт, про-гласяващ 

събитието на Църквата“28. 

Използваме този текст на проф. Калин Янакиев, наречен Модуси на 

четенето от неговата книга „Res vitae. Res publicae. Философски и философско-

политически етюди от християнска перспектива”, не само защото е верен и 

актуален, а защото сме изпитали неговата истинност в  пряка работа с 

християнската общност. Освен това той пряко кореспондира с нуждата и 

възможността евангелските текстове да бъдат четени на ниво микрофон, за да 

достигат до по-голяма част слушатели. От изложеното в изследователския труд 

ясно се установяват конкретните културни и обществени предпоставки за възникването 

на радиото като нова обществена институция и възможността то да бъде използвано от 

Църквата като трибуна за духовно-нравствена просвета. 

Връщаме се към проф. Калин Янакиев от вече цитирания му труд, за да 

докажем, че чрез радиото е възможно да се осъществява духовно нравствена 

просвета: “От друга страна, подобни „сказатели” и по принцип са били нещо като „живи 

                                                           
28 Янакиев, Калин. Res vitae. Res publicae. Философски и политически етюди от християнска перспектива. 

С. 2012, с 41-42. 
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книги”, пренасящи с гласа и осанката си историята или песента в различни места и дни не 

тъкмо, за да я поднесат, но за да й отдадат почит с про-глас-яването й. И това е така, 

защото епическият певец (сказателят) поначало не чете едно свое (или чуждо) 

„произведение”. Той по-скоро разнася едно сказание, което в дълбочината си се приема като 

своеобразен битиен факт”29. 

 Тук сме длъжни да ви върнем към битийния факт от цитирания проф. 

Янакиев. Едва ли кончината на един първойерарх може да бъде основа за глума, 

сарказъм или несъгласие с една утвърдена с много труд и все още 

недореализирана традиция, каквато е връзката между радиото и БПЦ.  

 Та нали преди Своето Възнесение Господ Иисус Христос поръчва на 

Своите ученици: „...идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всички 

твари” (Марк. 16:15). При съвременните технологии, спокойно можем да се 

доверим на Христовата заръка, ползвайки и радиото. Разбира се, че то – 

радиото, не може да извършва литургийно общение. Но то може да се използва 

за трибуна на проповед и за излагане основите на вярата. Не случайно 

протопрезвитер Александър Шмеман в книгата си „Историческият път на 

Православието“ отбелязва: „Апостолите възглавяват Църквата и я управляват. 

Но тяхното първо и основно служение е служението на Словото, т.е. 

проповедта на Христос“30. Такова служение безспорно се забелязва в годините, 

когато си сътрудничат Църквата и радиото, защото осъзнават, че както 

четенето, така и слушането на словото водят към живата личност на Словото31. 

Христос използва всяка минута, за да поучи и даде напътствия. Той не 

ограничава словата си в една или друга насока, а говори за всичко, което 

вълнува Неговите съвременници, за да могат и бъдещите поколения да се 

възползват. Понякога говори в притчи, в друг случай казва директно Своите 

наставления, но все още ехтят думите Му: „Който има уши да слуша, нека 

слуша!“/Мат. 13:9/.  А когато човек слуша Божието Слово, той няма как да го 

приеме пасивно, защото то е живот и винаги предизвиква към активна творческа 

реакция. Проучените архивни и непубликувани документи, доказват 

                                                           
29 Пак там., с. 45. 
30 Шмеман, Александър., Историческият път на Православието., С. 2009, с. 28. 
31 Срв. Евдокимов Павел., Православието , С. 2006, с. 241. 
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изследователската хипотеза за добрите първоначални отношения между Църквата и 

радиото, които водят до положителни резултати в обществото.   

Според Блез Паскал вярата е Бог, почувстван в сърцето32. По тази причина 

радиото не може да ни научи на вяра, а единствено може да разкрие истините на 

вярата и пътищата за достигане до нея.  

 Излъчването на св. Литургия по радиото води до профанизиране на 

вярата в наши дни, защото св. Литургия е общение, причестяване. Слушането на 

църковни песнопения може да възвиси душата, но не води до спасение. 

Транслирането на св. Литургия по радиото в началото на радиоразпръскването 

може да се приеме за един опит в държава, обявила се за Православна, за 

прокарване на вид религиозно обучение, но това не води до спасение. Емисиите 

на църковни служби по телевизията и радиото у нас и в други православни 

страни е може би демонстрация на Православие, но едва ли би се приело за 

спасителната роля на Църквата. 

 Ето защо клириците в България следва де се замислят за участия в 

образователни и публицистични предавания, свързани с историята и културата, 

които да припомнят на съвременниците основата на християнската 

цивилизация. Такива предавания следва да бъдат стимул за приобщаване към 

Църквата и разясняване на вероучителните й истини. Без това да се превръща в 

кич, ширпотреба и своего рода патриотарско-православна чалга, към която 

много хора имат нездрав афинитет, превръщайки всекидневието ни в една 

повседневна предизборна кампания.  

 Когато Радиото прохожда в България, Св. Синод на БПЦ има ясна и 

конкретна идея как то може да бъде инструмент за проповед и мисионерска 

дейност, днес в информационната епоха, в която живеем, това е още по-

наложително, но не е факт. За разлика от другите поместни православни 

Църкви, нашата остава единствената, която няма собствена медия, но и все още 

не знае как да използва обществените медии за посланията си. В Чл. 53 от 

Закона за радиото и телевизията ясно е упоменато „Българското национално 

радио и Българската национална телевизия могат да дадат програмно време за 

обръщение към вярващите и за предаване на значими религиозни церемонии по 
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искане от: 1. Българската православна църква“ 33 . Не си спомняме много 

случаи, в който тя – БПЦ, да се е възползвала от този закон, разбира се 

изключваме предаванията на божествените служби на големите християнски 

празници. Може би е редно съвременните клирици на БПЦ наистина да се 

поразровят и да научат как техните предшественици са се възползвали от 

радиото в зората на неговото прохождане, за да успеят да изградят поне своя 

медийна идентичност посредством светските медии, преди да създат свои. Като 

посочихме, идентифицирахме и интерпретирахме  основните документи, илюстриращи 

и изобразяващи осъществяването на новите форми на духовно-нравствена просвета 

чрез радиоефира в периода преди 9 септември 1944г. смятаме, че има основание за 

преосмисляне на тази тема. 

От друга страна при проучване, анализиране и посочване на архивни документи и 

други релавантни идеологически материали (документи, решения и позиции), 

съдържащи основанията за новата идеологическа политика от страна на властта 

прокарвана като антирелигиозната пропаганда и програмно-редакционна линия на 

радиото в годините между 1944 и 1989г. се доказва тезата, че радиото може успешно да 

се използва и против Църквата, за изопачаване на нейното благовестие и за злоупотреба 

с нейната мисия.   

Доц. Мариан Стоядинов в едно свое интервю говори за новите църковни 

медии, като казва, че те ще оправдаят своето съществуване само при условие, че 

са в състояние да прекрачват граници. А това означава да търсят допирните 

точки и сфери, в които да срещат изолирания, отчуждения човек. Те нито ще 

заменят храма, нито богослужението, нито Христос, но би трябвало да създават 

среда и атмосфера на доверие, в което – симултанно в началото, но реално след 

време – техният „адресат“ ще усвоява радостта от това да търси, вкусва и живее 

в Христа – в една реална общност, в една реална енория, в една реална Църква34. 

Не можем да не се съгласим с него, но не бива да се забравя, че тези медии, за 

разлика от другите православни страни, са твърде прохождаши и трудно 

овладяващи медийното пространство. Ето защо Църквата следва да се довери и 

да потърси контакт и със светските медии, което тя прави още в прохождането 

                                                           
33ДВ, бр. 138 от 24 Ноември 1998. 
34 Срв. Стоядинов, М. Ние формулираме въпросите, църквата – отговорите. Християнство и култура. 

Бр.3/2010. с. 7-8  
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на радиото в България. От изложеният анализ на взаимоотношенията между БПЦ и 

светското по своя формат и профил радио до 1944г. става ясно, че въпреки доброто 

отношение на ръководителите на радио София в онези години има и недуразумения, 

които естествено се явяват от факта, че Църквата следва да се съобразява с наложените 

правила в една светска медия. А християнската просвета посредством църковни 

радиостанции е позната в целия православен свят. 

 В общи линии няма Православна Църква, която да няма свое радио в 

съвременния свят, не случайно още в началото на изследването споменах 

мислите на потопрезвитер Кристофър Метропулос, който е основният водещ на 

излъчващата се в САЩ от няколко години православна радиопрограма – Come 

Receive the Light. Дала началото си като аматьорска енорийска инициатива, 

излъчванията започват на 4-ти декември 1996-та година и постепенно с 

подкрепата на все повече вярващи и енории програмата става част от 

координираните усилия на Orthodox Christian Network. Програмата 

представлява едночасово съботно излъчване с православни новини, коментари, 

анализи, интервюта и специални гости по теми в тяхната компетентност, за 

което разказва Цветан Биюков 35. През 2000 г. в ефира на Санкт Петербург за 

първи път зазвучава православното  радио „Град Петров”. Целта му е да обхване 

целия спектър от теми, от всички страни на живота, защото, както разказва 

Мария Щербакова, нещатен сътрудник на радиото, пред Полина Спирова, 

православният човек се интересува от всичко: и от живота, и от смъртта, и от 

любовта, и от верността, и от положението на отделния човек в обществото, и 

от състоянието на цялата страна36. Това естествено не е единственото радио на 

Руската православна църква. Златина Иванова свидетелства, че всяка гръцка 

митрополия има свое радио с 24-часова програма, а и много манастири 

поддържат свои радиостанции. Те са в голяма конкуренция със светските 

радиопрограми, като църковните предавания в южната ни съседка са достигнали 

завидно качество като тематика, разнообразие и квалификация на своите 

журналисти.  

                                                           
35  Виж повече: Биюков, Цветан. Христовата светлина по радиото. - В: Двери на православието 

http://dveri.bg [електронен ресурс към ноември 2014]   
36 Виж. Повече: Щербакова, Мария. Глас на християнското благовестие. - В: Двери на православието 

http://dveri.bg [електронен ресурс към ноември 2014]   
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 Пионер в делото на църковните радиопредавания е митрополията на 

Пирея, която през 1988 г. стартира радиостанцията “Църквата на Пирея” с 

мотото: “Радиото, което говори на душите ни”37. Едва ли има някой, който да не 

знае за църковното радио и телевизия „Трининас“ в Румъния, Сръбската 

православна църква също поддържа 12 локални и 1 регионална радиостанция. 

Само в Бачка епархия (с център Нови сад) има четири църковни радиостанции: 

„Благовестник”, „Тавор”, „Славославие” и „Беседа”38. През 2011г. на Седмицата 

на православната книга във Варна гостува свещеник Вукашин Миличевич, 

главен редактор на официалното радио на Сръбската православна църква, който 

представи разнообразната дейност на радиото на Белградско-карловачката 

архиепископия „Слово на любовта“, а миналата година /2014/ протойерей 

Радомир Никчевич, директор на издателството „Светигора” към Сръбската 

православна църква говори пред участниците в Седмицата на православната 

книга за дейността на радио „Светигора”, което е част от информационно-

издателска организация на Черногорско-Приморската епархия. Споменавам 

накратко тези данни тук само като информация, защото целта на изследването 

не е да навлизаме в същността на радиостанциите на братските православни 

църкви, а единствено да споменем, че в новия век чрез радиото те извършват 

своята просветителска дейност, а БПЦ, която е вършела това през 30-те и 40-те 

години на 20-ти век, днес е загърбила този инструмент на проповед. Естествено 

не бива да се изпуска съществуването за кратко на интернет радиото „Сион“, но 

това е един съвсем малък лъч  в медийното пространство, който бързо бе 

изгасен. Съществуването на тези радиостанции в посестримите Църкви могат да 

бъдат от полза и за нашата Църква днес.   

 Ще се върнем отново на българската секция на радио Ватикана, тъй като 

тя най-дългосрочно е в световния ефир. Ако в годините на студената война 

предаванията са били кратки, то днес българската секция на радио Ватикана 

излъчва по 80 минути на ден проповеди, новини, анализи и интервюта на 

български език. Ето какво споделя Димитър Ганчев, завеждащ българската 

секция на Радио Ватикана: „В последните години след падането на желязната 
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завеса се налага и постепенна промяна в характера на предаванията. След 

подкрепата на една преследвана Църква, днес радиото се стреми да бъде нейн 

спътник в нелекия път към завоюване на собствено място сред свободното 

общество от народи“. Това означава, че освен постоянната задача да запознава 

слушателите с дейността на папата, живота на Католическата църква и да бъде 

духовна подкрепа, Българската секция се опитва и да допринася за 

гражданското възпитание, и отговорността на католиците в една свободна пред 

света, демократична и християнска България, която е равноправен член на 

обединена Европа. 

 Не случайно в своето апостолическо послание “Il rapido sviluppo” 

(„Бързото развитие”) от 2005 г. папа Йоан Павел II казва: „ От средство, 

медиите се превръщат в „жизнена среда”, в която човекът – особено младите 

хора – живеят.“ И признава: „дигиталната култура” е онази възможност, 

създадена от новите технологии, които разкриват големи възможности и 

които Църквата трябва да приеме и използва. Затова най-голямото 

предизвикателство за Църквата е да умее да диалогира с дигиталната култура 

и намери начина да известява Евангелието на съвременните хора, родени 

именно в тази култура“39. 

 А в подготвителния документ (Lineamenta) за работата на Епископската 

Асамблея на Синода за новата евангелизация, която се проведе във Ватикана от 

7 до 28 октомври 2012 г., се уточнява, че „новата евангелизация“ е 

„стремежът към осъвременяване на Църквата, която е призвана да бъде на 

висота с променящите се условия в културен и социален аспект, за да отговори 

на новите предизвикателства, пред които е изправена християнската вяра, 

нейното известяване и свидетелстване. На тези предизвикателства Църквата 

отвръща не с примирение или затваряйки се в самата себе си, а с 

предприемането на мерки за възраждане на собственото й тяло, чийто 

център е личността на Христос и срещата с Него, даряваща ни Светия Дух и 

силата за оповестяване на Евангелието, чрез нови средства, пригодени да 

общуват със съвременното общество”40. 
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 Догматичните /догматически/ различия между православни и католици не 

би следвало да ни пречат да се поучим от добрите практики в методите на 

проповед и духовно – нравствена просвета. Наистина огромни са разликите 

между медийното и библейското време, тъй като медиите често търсят 

предимно сензацията и трудно приемат Църквата като Божи народ или място за 

спасение, но все пак те не са непреодолими, особено когато притежаваш 

собствена медия. Тогава тя – медията ще има възможност да разпространява 

съзидателната сила на християнството и общностния живот, както и значението 

на християнството като отправна точка за социалното и културно развитие. 

Това са основанията и аргументацията на нуждата от християнско църковно радио 

като средство за духовна и нравствена просвета, независимо от политическата и 

икономическата конюнктура. Тъй като светските радиостанции могат да имат огромно 

желание да сътрудничат в духовно-нравствената просвета на Църквата, но те не винаги 

са в състояние да го сторят.  

 Както правилно отбелязва доц. Костадин Нушев, че в нашето свободно и 

плуралистично общество християнското послание на Православната църква 

трябва да бъде съобразявано все повече с ролята и участието на медиите като 

независим посредник и участник в диалога между Църквата и обществото. Така 

Христовото благовестие или църковното послание ще достига по-

безпрепятствено до хората и, за да рефлектират християнските ценности върху 

общественото мнение, е необходимо Църквата да използва днес все по-активно 

и умело, освен традиционните форми на проповед, и утвърдените медийни 

канали и посредници на публична комуникация 41 . Като продължава своята 

аргументация авторът посочва, че е необходимо активно комуникиране на 

Църквата с обществото, което да не е израз на кризисен пиар или инцидентна 

медийна кампания, а плод на системно изградена форма на комуникация. Като 

духовна и религиозна институция Църквата би следвало да се позиционира по 

определен начин в системата на съвременното демократично публично 

пространство, ако тя желае да бъде културен фактор и активен участник в 

моралните дебати в нашата страна. Всичко това е необходимо за успешното 

възвръщане на естествената роля и позиция на Църквата като морален авторитет 
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и духовен фактор в развитието на обществото42
. Такива традиции е имало, но са 

прекъснати от времето на комунизма, за да се възродят е нужно Църквата да 

преосмисли отношението си към медиите, в частност към радиото, което е и 

единият от обектите на нашето изследване. 

От изложеното в изследването се вижда и до каква степен пропагандната 

машина може да заглуши църковната проповед и да превърне радиото в 

инструмент на антирелигиозна пропаганда. Приведените документи и звукови 

картини разкриват тази истина, която и до днес се отрича от някои елементи в 

обществото. Този текст смятаме, че ще спре тези инсинуации в общественото 

пространство. Тъй като той ясно разкрива как държавната машина може да 

манипулира цял един народ и дори в някои случаи с помощта на духовните му 

водачи. Да втълпява от една страна, че религията е опиум за народите, а от 

друга, че в държава, в която се преследват вярващите, че има свобода на 

вероизповеданията.     

Естествено, че съществуването на Църквата не е обусловено от нейното 

медийно присъствие и както отбелязва доц. Мариан Стоядинов, Църквата и 

медията функционират на различни нива, имат различни цели и дори на пръв 

поглед “Църква” и “медия” са несъвместими понятия. От друга страна той 

признава, че инструментите и ресурсите, които предоставя информационната 

епоха, трябва да бъдат използвани от Църквата. Като отчита, че Църквата ни 

или трябва да работи за изграждането за своята медийна идентичност 

посредством светските медии, или да работи за създаването на свои медии – на 

свое радио, а защо не и на свой телевизионен канал след време и пр. Ако 

Църквата в България съумее да се възползва от възможностите на 

информационната епоха, тя ще може не просто да преодолее епохата, а да даде 

и в нея свидетелство за своето присъствие като алтернатива, като пространство, 

в което всичко временно, смъртно и ограничено ще намира своя вечен хоризонт 

и смисъл на съществуване43. Църквата не бива да се индентифицира с медиите, а 

да ги използва като инструмент на своята проповед, което е правила успешно в 

първия от разглежданите тук периоди на взаймодействие между нея и радиото.  

                                                           
42 Виж повече. Пак там. 
43 Виж повече: Стоядинов, М. Църквата в информационната епоха. В: Храм Св. Николай. 

http://www.svnikolay.diocese-ruse.org/ [електронен ресурс към ноември 2014]  
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 Църквата следва да намери своето място в „гражданското общество”, в 

социалната сфера, която се свързва, както с частната, така и с обществената 

сфера на живот. Чрез публичното си присъствие в плуралистичното общество 

Църквата не бива да се опитва да прави това, което светът очаква от науката, 

икономиката или държавата. Тя трябва да подсигурява на съвременния свят 

служение, което не само подпомага и усилва религиозната вяра на нейните 

последователи, но и чийто влияния излизат далеч извън религиозната сфера. 

Църквата може и е нужно да взема участие във всички дебати, които засягат 

нейните членове, както и да задава въпроси, когато се наблюдава, в която и да е 

област на човешкия живот, незачитане на моралните норми и ценности. За това 

говори професорът от гръцката православна семинария “Свети Кръст” в 

Масачузетс свещеник Емануил Клапсис като отбелязва, че в съвременното 

общество „Църквата е изправена пред предизвикателството да изнамери начини 

да бъде едновременно мистична и предсказваща, духовна и обществено активна, 

обединяваща богословие и етика, литургия и живот44. А „словото Божие е живо 

и действено, и е по-остро от всеки двуостър меч: то прониква до раздяла на 

душа и дух, на стави и мозък, и преценява помисли и намерения сърдечни“/Евр. 

4:12/, което чрез радиоефира може да достига до по-голяма част от вярващи и 

търсещи вярата, и така Църквата да може да извършва, както общественото си 

служение, така и да призовава все повече българи да участват в нейния 

мистичен и литургичен живот, като осъзнават присъствието си в храма, 

вследствие и на религиозно-просветната проповед на Църквата и чрез ефира, 

тъй като това е един от най-лесните и бързи начин тези послания да достигат да 

нейните пасоми.    

 Както справедливо отбелязва проф. Божидар Андонов: „Медиите не са 

заплаха, а възможност. Това означава, че темата за медиите е важна за 

Църквата в съвременното общество и има теологична страна“ 45
. Той 

препоръчва на Св. Синод на БПЦ да изготви концепция по въпроса за медиите, 

която да обхваща цялата палитра от въпроси, които засягат съвременния 

християнин. Като отбелязва, че Църквата трябва сама да участва в 

                                                           
44 Виж повече: Клапсис, Емануил. Православните църкви в един плуралистичен свят. – В: Православието 

и светът днес. С., 2006, с. 386-393 
45 Андонов, Божидар. Теория на църковното красноречие. С. 2011, с.259 - 260.  
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комуникативния процес, за да може да въздейства на обществото.  Да отправя 

своите послания, както чрез словото като омилетична форма, така и с метода на 

предаване на литературни или визуални образи. От друга страна образът й в 

обществото следва да бъде представян по подобаващ начин, който съответства 

на нейната институция46. Това се отнася за всички медии, но тъй като нашето 

изследване е насочено към радиото, ще се спрем на тази медийна общност, 

която може да осигурява на Църквата пространство за изразяване на Божията 

воля във всички области на живота. Църквата не бива да се притеснява да взима 

отношение, както бе вече споменато, в решаването на проблеми, свързани с 

проблемите на обществото, със съвременните науки и технологии, дори и с 

политиката, когато са засегнати морално-етични норми. Като се справя с това  

предизвикателство Църквата разкрива и своето призвание тук на земята да бъде 

едновременно мистична и предсказваща, духовна и обществено активна, 

обединяваща богословие и етика, литургия и живот. Защото Евангелието трябва 

да изпълва всички области на човешкия живот, дори и политиката, тъй като в 

противен случай Църквата сама маргинализира себе си. И така тя се свежда до 

някакво  вътрешно „частно“ чувство, до ритуал, до част от някаква национална 

традиция 47 , което всъщност отнема основната й роля – да бъде кораб за 

спасение на вярващите.    

 Днес в информационната епоха много се говори за Църквата и медиите, за 

медийната идентичност на Църквата, за пресичането на линеарното и 

църковното време като медийно събитие, за църковното говорене - 

екзистенциален или социален скандал за онтологичната "скараност" на църквата 

и медиите, за реанимирането на религиозния дискурс в условията на 

съвременната публичност. Казваме медиите, защото те днес са много и 

разнообразни, но визираме радиото, тъй като в началото на 30-те години на 

миналия век, то е било единствената медия след вестниците. Какво ли щеше да 

се случи, ако тогава българските архиереи си задаваха всички тези въпроси, а от 

своя страна, да ги наречем журналистите оттогава, влизаха в този дебат?  

Интересен остава фактът, че през 30-те години на миналия век БПЦ успява да 

придобие медийна идентичност и адекватно медийно битие чрез радиото, което 

                                                           
46 Срв.  Пак там. с. 259 - 269.  
47 Срв.  Бигович, Радован. Църква и общество. С. 2003, с.249.  
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днес й e трудно да достигне. А според доклад на Отдела за изследвания на 

Европейския съвет за радио и телевизия от март 2015г., радиото е медията, 

ползваща се с най-голямо доверие сред гражданите в 23 от 34 държави в 

Европа48
. 

 Осъзнавайки същността на Църквата като място за спасение, тогавашните 

ни архиереи са сочили при всяка възможност пътя. Чрез радиоефира до 9 

септември 1944г. те са достигали и до най-отдалечените и закътани места в 

България и със силата на църковната проповед те не са се притеснявали 

непрестанно да казват истината, защото тя ще ни направи свободни, да корят 

или да хвалят, но в никакъв случай не са оставали безразлични към проблемите 

на обществото. Имала ли е тя – Църквата медиен комфорт. Едва ли, но за сметка 

на съвременното състояние на БПЦ, тя е имала нужния авторитет, за да говори 

и да влияе на българите. На всички ни е известно, че Църквата не е от този свят, 

но живее в него и целта й е да води към спасение всички вярващи, както и да 

преобръща невярващи. Как може да се случи това чрез пример и слово. Явно 

примерът го е имало и по тази причина словото на свещенослужителите и 

богословите в радиоефира се е отразявало на човеците, а може би някои от тях, 

благодарение на споменатото общуване са стигнали до своята метаноя. Защото, 

както е казано в книгата на св. пророк Исая: „Така ще бъде словото Ми, което 

излиза из устата Ми; Не ще се върне при Мене празно, Но ще извърши волята 

Ми, И ще благоуспее в онова, за което го изпращам.“/ Ис. 55:11/   

 

4.  ПРИНОСИ 

Според авторовата самооценка най-съществените приносни елементи в 

дисертационния текст са следните: 

1. Дисертацията е първи опит в българското православно богословие за 

изследване взаимоотношенията между БПЦ и радиото.  

2. За първи път в публичното пространство се публикуват някои от архивните 

единици, които разкриват духовно-нравствената просвета на БПЦ чрез радиото. 

                                                           

48  EBU STUDY: RADIO STANDS OUT AS MOST TRUSTED MEDIUM ACROSS EUROPE 

http://www3.ebu.ch/contents/news/2015/03/[електронен ресурс към април 2015г.] 
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3. Разкрива значението на радиото като инструмент за антирелигиозната 

пропаганда.  

4. В процеса на изследването се достига до становището, че взаимодействието 

между БПЦ и радиото води до разширяване възможностите за проповед на Църквата 

чрез микрофона на медията.  
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