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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

от доц. д-р Мариян Стоядинов 

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

 

относно дисертационен труд за присъждане на научна и образователна 

степен „доктор“ на АНА-МАРИЯ КРЪСТЕВА-ЛАЧАНСКА, 

Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски” 

 

Тема на предложения труд: 

 

 

БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И РАДИОТО В 

БЪЛГАРИЯ: МЕЖДУ ДУХОВНО-НРАВСТВЕНАТА ПРОСВЕТА И 

ИДЕОЛОГИЧЕСКАТА ПРОПАГАНДА 

 

Предложеният за рецензия труд е новаторско изследване без аналог в 

историята на Българската православна църква и на Радиото като медия в 

България. Темата е интересна не само поради очевидната й актуалност от 

мисиологична гледна точка, но и поради откриването на факти от близкото 

историческо минало, които биха провокирали интереса както на 

специалиста, така и на неизкушения от научната проблематика читател. 

В настоящата рецензия ще се спра първо на формалните параметри на 

текста, а след това и на съдържателната страна на изследването. 
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I. 

Текстът е в обем 348 (стандартни) страници и включва Предговор, Увод, 

изложение в две Глави, Заключение, Списък със съкращенията, 

Приложение и опис на Извори и литература.  

Заглавие. С оглед хронологическите граници, определени в самото начало 

на изследването (с. 4, 17-19), би трябвало в заглавието (или поне в 

подзаглавие) тези параметри да бъдат фиксирани. При положение, че и 

Българската православна църква, и Радиото са реалности и към днешна 

дата, то пропускът за хронологично фиксиране на темата в ясни граници 

(примерно 1927-1989 г.) предполага и днешния ден за включен в тези 

граници. 

 

Структура. Изложението е обособено в две глави, посветени на два 

периода от новата ни история: от Възникването на радиото като 

средство за комуникация до Църквата и радиото във време на войната 

(има се предвид Втората световна) (с. 27-154); съответно – от 

Установяване на комунистическа диктатура до Вражеските 

радиостанции по време на антирелигиозната пропаганда (с. 155-292). 

Двете глави са балансирани като обем и подходът към проблематиката във 

всяка от тях е идентичен и на база извори.  

 

Език на изследването. Още в начало Ана-Мария Кръстева се извинява на 

„Академичната общност… относно езика и стила на този текст”. Разбира 

се, подобно извинение би било напълно уместно и безрезервно прието, 

стига научният текст да не изискваше съответната научна стилистика. Но 

дори да приемем неакадемичния език за присъщ на тезата, последното не 

може да бъде извинение за фактологически неточности. Ще илюстрирам 

казаното посредством две разминавания с истината, които срещаме още в 
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увода: „Веднага след Възкресение Христово апостолите тръгват по света, 

за да разпространяват Благовестието” (с. 6). Дори повърхностен 

съпоставителен прочит на това твърдение с описаните от евангелистите 

четиридесет дни след Възкресение Христово (вж. Мат. 28:1-20; Марк 14:1-

20; Лука 24:1-53; Иоан 20:1-21:15; Деян. 1:1-2:47) би озадачило 

непредубедения читател. Тогава кой изобщо е присъствал на Възнесението 

на Господа, на Петдесетница…? И още: „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” (пак там). Ако извор за 

последното е книга Деяния апостолски, къде изобщо някой там говори за 

сандали, тояги и пр. атрибути на апостолската проповед? Въображението е 

добър помощник в други жанрове, но в случая е неуместно. Неубедително 

е и твърдението, че „христовите апостоли… повечето неуки и безглаголни 

ще започнат да изписват с драскулки и йероглифи (? – бележка моя, М.С.) 

„чертами и резками“ (? – бележка моя, М.С.) истините” (с. 11). 

Изчистването на тези поправими грешки би било само от полза за един 

иначе четивен текст. 

 

Цитиране. При цитирането на светите отци в една докторска дисертация 

би било добре да се ползват критични издания на оригиналните текстове, 

или поне да се посочват сравнения с такива под линия. Позоваването на 

произволни преводи (в немалко случаи превод от превод) не може да бъде 

основа за научно-издържани твърдения (с. 8, 9 и пр.). В случаите, в които 

се цитира Климент Александрийски последният не бива да бъде изписва 

като светец, какъвто е св. Климент Римски, примерно (с. 9). 
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II. 

Уводът (с. 6-26) съдържа пет подтеми: Актуалност на темата и 

състояние на научните изследвания (с. 6-17), Хронологически рамки на 

изследването (с. 17-19), Обект и предмет и структура на 

дисертационното съчинение (с. 19-24), Цели и задачи на изследването (с. 

24-25), Методологически аспекти на съчинението (с. 25-26). Считам за 

излишно включването на подтема за структурата на дисертационното 

съчинение или поне в този й вид. Уводът по принцип не е място за сбит 

преразказ на съдържанието, а за конспективно поставяне на въпросите, на 

които съдържанието ще даде отговори, които на свой ред заключението ще 

обобщи. За излишно отклонение в тази част от увода, посветена на 

предмета на изследването (с. 21-23), смятам и енциклопедичната добавка 

за понятието „пропаганда”. 

 

Първа глава (Българската православна църква в зората на българското 

радио) е посветена на периода от създаването на радиото изобщо (края на 

ХІХ в.) до края на Втората световна война (1945 г.). Въведението в 

генезиса на феномена „радио” е колкото „любопитна подробност” (с. 30), 

толкова и необходим увод в чисто техническото измерение на това ново за 

ХІХ и ХХ в. средство за комуникация. Смятам обаче, че един раздел (или 

дори отделна глава) посветен на комуникацията изобщо би бил от още 

по-голяма полза за изследването. Богословските (триадологични и 

еклисиологични) и социо-културните измерения на това понятие са от 

същностно значение за богословското осмисляне на общението (лат. 

communicatio) изобщо, а също и на неговите медиатори, каквото е и 

радиото. Ценното в тази част от изследването обаче са многото данни за 

прохождането на тази медия в родината ни, така и за отношението на 
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факторите, допринесли за това, към църковността и духовната просвета. 

Свидетелствата от светските архиви са красноречиви за отношението на 

обществото към Църквата като към „един от най-големите крепители на 

българския народ” (с. 37). Ограничаването на достъпа на Ана-Мария 

Кръстева до архивите на Св. Синод, за което тя пише в предговора (с. 5), за 

съжаление ощетява работата от възможността да се коментира и другата 

страна в един плодотворен диалог.  

В тази част от изследването личи желанието да се огласят всички най-

важни документи и дописки, имащи отношение към темата за Църквата и 

радиото, но в желанието си да бъде изчерпателна, Ана-Мария Кръстева 

публикува пространни извадки, понякога заемащи две и повече страници 

(вж. с. 56-57, 57-60, 68-70, 86-88, 128-130, 145-150 и пр.), които в този си 

обем не са съвсем „цитати”. Мястото на подобни пасажи от изворите е или 

в приложение (добър пример за това имаме в бел. 282 на с. 174) или под 

линия. Текстът на самата дисертация би трябвало да бъде „освободен” от 

подобен обем доказателствен за тезите и разсъжденията на автора 

материал, за да бъдат тезите и разсъжденията нещо повече от преходи 

между „цитатите”. Освен това малко повече систематичност в ключовите 

моменти на прехода от „Родно радио” към Държавно радио би била от 

полза. Така би се откроила по-прегледно хронологията, в която да намерят 

място и опитът на радио Ватикана, а защо не и на останалите църкви с 

подобен опит, и биографиите на Сирак Скитник и Видинския митрополит 

Филарет, и приносите на преподавателите от Богословския факултет по 

онова време. Липсата на систематичност е особено очевидна в последния 

раздел от първа глава: Църквата и радиото във време на война (с. 88-154), 

където четем близо седемдесет страници текст без нито един обособен 

тематичен параграф или дори акцент.   
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Втора глава (Българското радио – инструмент на антирелигиозна 

пропаганда) разглежда отношенията Църква – радио в България във 

времето след преврата от 1944 г., до края на 1989 г. Също както в първа 

глава текстът е наситен с илюстративен материал от архивите, но в 

сравнително по-ограничени обеми. В изложението е отделено внимание на 

едни от най-драматичните моменти в новата българска история и тяхното 

отражение в ефира на Българското радио. Започвайки с преврата от 

септември, 1944 г, Ана-Мария Кръстева преминава през всички етапи в 

които отношенията в триъгълника държава-радио-Църква са детайлно 

документирани и критично коментирани. Добра страна на изследването е 

балансът в отразяването на трите страни в този триъгълник, като по 

обясними причини страната на Църквата в раздела (Антирелигиозната 

пропаганда – изпълняяване на държавната политика в Радио София) е 

слабо представена. Добър подход в изследването е и, че то не се 

ограничава само до държавното радио, а обръща внимание и на т. нар. 

вражески радиостанции (Вражеските радиостанции по време на 

антирелигиозната пропаганда в България. 

 

Критиката на места заличава една необходима, но невидима граница – 

между това, което не харесваме в отношението на другия към нас, и това, 

което ние проявяваме към него. Считам за неуместно в един подобен –  по 

дефиниция аналитичен – богословски текст да срещаме оценки като 

„брътвежи” (с. 7, 174), „хрумка” (с. 175) и подобни за твърдения, които 

авторът не споделя. 

 

В Заключението Ана-Мария Кръстева обобщава основните тези в своето 

изследване, като обръща внимание и на опита на други православни 

църкви в мисията чрез ефира на радиото. Струва ми се, че подобна тема 

може да се разгледа отделно, в обособена глава или раздел от основните 
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глави. Присъствието й в настоящия формат също е удачно, защото 

разширява периметъра, в който се разкрива отношението Църква-медия. 

Както в радиото, така и в българските предели на Църквата има хора, 

които могат да се поучат от добрите практики и опит. 

 

Като обобщение на всичко казано до тук смятам изследването на Ана-

Мария Кръстева за ангажиран текст и необходим принос в българската 

медийна и църковна изследователска традиция. Коментираните слабости 

по-горе да поправими, което се надявам да се случи при евентуално 

публикуване на текста. 

   

Накрая, въз основа на изложеното до тук имам всички основания да дам 

положителна оценка за докторската дисертация на АНА-МАРИЯ 

КРЪСТЕВА-ЛАЧАНСКА и при успешно проведена защита бих гласувал с 

„ДА“ за присъждането й на ОНС „доктор“ по научната специалност 

„Теология”. 

 

Велико Търново                                 Доц. д-р Мариян Стоядинов 

23.09.2015 г.                                                     ............................................... 

 

 

 


