
Рецензия 

 

за дисертационния труд на Ана-Мария Борисова Кръстева-Лачанска „Българската 

православна църква и радиото в България: между духовно-нравствената просвета и 

идеологическата пропаганда” за присъждане образователната и научна степен „доктор” 

 

Първото, което следва да отбележа за рецензирания дисертационен труд е 

безспорността на неговия приносен характер като цяло: и като тема и като предмет на 

изследване, и като постигнати резултати. При това приносът му е едновременно в 

няколко области: първо, разбира се, в полето на историята на Българската православна 

църква през 20 век, но също и в това на историята на модерните медии в страната ни 

през същия период. Дисертантката точно е отбелязала, че специално проучване на 

отношенията между Православната ни църква и държавното радио и на държавното 

радио с Църквата (след 1944 г., твърде драматични) у нас до този момент не е правено. 

Засягането на темата в трудове, посветени на историята на въпросната медия са 

спорадични и далеч от изчерпателността. В този смисъл трудът на Ана-Мария Кръстева 

се явява действително „първопроходски” и (това е особено важно) със събрания, 

анализиран и обобщен архивен материал ще бъде оттук нататък незаобиколим 

документ, върху който ще надграждат бъдещите по-общи и по-специализирани 

изследвания. 

Дори това най-общо и най-безспорно достойнство на рецензирания труд би 

могло да послужи като аргумент в препоръката, на авторката му да бъде присъдена 

образователната и научна степен „доктор”.  

Важно е обаче, да бъде „уплътнен” този аргумент. 

И тъй, респектира стройната и логична композиция на дисертацията. Наглед тя 

следва плътно историческия подход и е разделена според двата (ярко различни) 

периода, в които се разгръщат отношенията между Църква и държава у нас. 

Дисертантката обаче е отчленила и основните акценти в участието на Църквата в 
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живота на новата медия в периода на държавната ни независимост (до 1944 г.). Това 

са: липсата на колебание от страна на църковната йерархия да се възползва от радиото 

като нов специфичен канал за проповедта и духовното мисионерство на БПЦ в нейната 

канонична територия; верният й усет за проникващите опасни духовни изкушения в 

българското общество от средата на 20-те до началото на 40-те години 

(социалистическия и комунистически атеизъм, позитивизма и философиите на 

обществения антагонизъм, водещи до заплахи от граждански войни и погроми); 

сложният (и понякога нарушаван) баланс между автентично християнското и 

конюнктурно-националистичното послание на Църквата в годините на Втората 

световна война. 

И трите акцентирани проблемни кръга са осветлени в труда на базата на 

сериозно и изчерпателно проучване на (впрочем оскъдния) изворов материал от 

програмните схеми на българското радио от онова време и от аудио-архива на 

медията. Особено важно (включително за бъдещи изследвания) ми се струва 

достигнатото от дисертантката заключение, че макар в отделни случаи църковният глас 

по българското радио през годините на Втората световна война да се 

„самомобилизира” в обслужване на конюнктурни интереси на държавата и нейния 

дневен ред (военновременния национализъм), като цяло той запазва висотата на глас 

на „Царството не от този свят”, макар и „в този свят пребиваващо”. Заключение, 

казвам, което – след направеното изследване – ще може да бъде противопоставяно на 

все още битуващите в някои исторически трудове спекулации, че през 30-те и 40-те 

години БПЦ, бидейки неотделена от държавата, била „оръдие на българския фашизъм 

и национализъм”. 

Във втората част авторката проследява етапите на създаването на една коренно 

променена среда на отношенията между изследваната медия – държавното радио – и 

Православната църква. От гостоприемна територия, използването на която за 

проповед, поучение и просвета от страна на Църквата, до голяма степен зависи от 

желанието, активността и интелектуалния капацитет на тази последната, след 

фаталната дата 9. 9. 1944 г., радиото постепенно се превръща в стриктно управлявано, 

подцензурно и идеологизирано оръдие за пропаганда и формиране на („правилни”) 

възгледи сред обществото. Интересни и също с приносно значение са проучванията на 
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дисертантката за краткия „преходен период”, в който централизираната и 

нормативизирана атеистична пропаганда все още не е наложена на медията, но вече 

се долавя в нейния тон и държане. 

Както ни съобщава авторката на рецензирания труд, аудиоархивът на 

държавното радио в изследваната област (атеистична и антихристиянска пропаганда) е 

надлежно „прочистен” след промените през 1989 г. (факт, който лично аз не знаех). За 

да обоснове обаче тезата, че от началото на петдесетте и (поне) до края на 

седемдесетте години на 20 век, радиото е поле на целенасочено разгръщане на 

стратегиите за „атеистично възпитание” на обществото, Ана-Мария Кръстева е изучила 

и надлежно ни е привела в обширни цитати цял ред документи на съответните 

„органи” на партийно-политическата власт, от които става ясно, че последната 

постоянно („неуморно”) е мислила как да осъществява антирелигиозните си стратегии 

по най-разнообразни начини и в най-различни по характера си предавания, 

включително в проучваната медия. 

Намирам за важно (пак и с оглед на бъдещи изследвания и за критика на по-

късни, включително съвременни спекулации) обоснованото заключение на авторката, 

че относителното „смекчаване” на атеистичната пропаганда в държавното радио през 

80-те години съвсем не се дължи на някакво променено отношение на режима към 

религията и Църквата (или пък на някакви влияния, оказани от съмнителната 

„духовност” на „незабравимата” Людмила Живкова), а чисто и просто на съзнателно 

търсене на други индиректни и по-софистицирани форми на приподнасянето на 

иманентния на комунизма атеизъм. 

Изследването на дейността на известните чужди (или „вражески” според 

тогавашната „политкоректност”) радиостанции като контрапунктен фактор в 

отношението към религията в условията на тоталитаризма също е извършено в труда за 

първи път по един систематичен и изчерпателен начин. От проучването на 

дисертантката става ясно (може би тя трябваше да го подчертае и по-експлицитно), че 

за съжаление в предаванията на „чуждите” радиостанции, собствено православната 

духовност не разполага, през целия период на тоталитаризма, с гласове на български 

език, съпоставими с този на прот. Александър Шмеман по радио „Свобода”, оказали 
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истинско и дълбоко въздействие на обществеността отсам „Желязната завеса”. По мое 

мнение (и) на това обстоятелство се дължи фактът, че нито преди 1989 г. в България се 

пораждат някакви форми на религиозно дисидентство, нито след 1989 г. сме свидетели 

на критика на комунизма и близкото минало от църковно-християнски позиции. Във 

всеки случай, разделът за християнските теми в емисиите на „вражеските” 

радиостанции е също с безспорно приносен характер в целостта на дисертационния 

труд. 

Към края на тази рецензия ми се иска да подчертая и немаловажния факт, че 

авторката на предложения труд е дългогодишен радиожурналист, което й позволява – 

въпреки ясно очертания времеви обхват на нейното изследване – да разгърне и някои 

свои мисли (особено в заключението) за променената ситуация във 

взаимоотношението между Църква и медии. Защото ако в целия период от 

създаването на българското радио до демократичните промени след 1989 г. радиото 

като медия е все още преди всичко средство за осведомяване (или пропаганда), то в 

днешно време то се превръща в елемент (при това един от всичките) на една цялостна 

медиална жизнена среда, в която многообразно е потопен (и сам участва) модерният 

човек. Това обаче радикално променя и евентуалното участие на Църквата в тази 

медиална среда. Традиционните форми на беседата, проповедта, излъчването на 

богослужения и т. н. са вече недостатъчни и не могат – както правилно забелязва 

дисертантката – да играят ролята на просто продължение (или разширение) на 

спасителната мисия на Църквата. Така че, точна и справедлива е (в полемичните 

изречения в заключението) авторката, когато, макар да не го казва експлицитно, ни 

предупреждава, че освобождаването на радиото (и медиите въобще) от тоталитарния 

контрол съвсем не е просто връщане към ситуацията на отношенията между Църква и 

медия от преди 9. 9. 1944 г. 

Загатнатите размисли за настоящето и бъдещето на тези отношения в 

заключението на труда ми се виждат в този смисъл и особено интересни, и 

представляващи обещание за бъдещи разработки на авторката.  
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Нямам забележки или критики към рецензирания труд. Намирам, че 

авторефератът точно и вярно представя съдържанието му и позволява ориентирането 

на читателя му в структурата, съдържанието и методологията на работата.  

Публикациите са по темата на дисертацията. 

Предвид всичко казано по-горе с убеденост препоръчвам дисертацията 

„Българската православна църква и радиото в България: между духовно-нравствената 

просвета и идеологическата пропаганда” като успешен и приносен труд, позволяващ на 

авторката му Ана-Мария Кръстева-Лачанска да бъде присъдена образователната и 

научна степен „доктор”. 

 

Проф. дфн Калин Янакиев 


