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РЕЦЕНЗИЯ 

 

от проф. д.изк. Елисавета Борисова Вълчинова-Чендова 

 

за дисертационния труд на 

ТИМОТЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ГАЕВСКИ // ЙЕРОМОНАХ ЗОТИК, 

докторант в катедра „Практическо богословие”, 

СУ „Св. Климент Охридски”, Богословски факултет 

на тема 

„ЕВХОЛОГИОН НА СВЕТИ ПЕТЪР МОГИЛА, 

МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИ (ЛИТУРГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ)”, 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор”, 

професионално направление 2.4. „Религия и теология”, 

шифър 05.01.17 – Теология 

 

Научен ръководител: доц. д-р дякон Иван Иванов 

 

 

Дисертационният труд на Тимотей Николаевич Гаевски // Йеромонах Зотик 

на тема „Евхологион на свети Петър Могила, Митрополит Киевски (литургическо 

изследване)” е посветен на последната книга на св. Петър Могила „Евхологион, 

альбо молитвеник, или Требник”. Както отбелязва и докторантът, това е 

„забележителен паметник”, станал „мост между католическия Запад и православния 

Изток” (автореферат, с. 6). Той отразява особената литургическа традиция на 

Киевската митрополия през ХVII век, успяла да съвмести в себе си византийското 

наследство, славянските чинопоследования, украинските обичаи и дори латинските 

ритуали (пак там).  
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В исторически контекст знанието на Евхологиона е ключово за Църквата, 

към него се обръщат при разрешаване на спорни въпроси в православната 

богослужебна практика, превръща се в основа на следващите славянски издания. 

Като първо в българското богословие специализирано изследване на тази тема 

текстът е дисертабилен и приносен. 

Трудът се състои от 287 с., структурирани в предговор, увод, четири глави, 

заключение, приложение и използвана литература. Цитирани са 128 заглавия. В 

литературата са включени 22 извора на кирилица и 3 на латиница, 92 заглавия на 

кирилица (на руски и на български език), 10 на латиница и 1 на гръцки език. 

В Предговора (с. 3 – 4) Тимотей Н. Гаевски излага мотивировката за 

написването на този труд, логично свързан с авторското му пристрастие към избора 

на темата.  

В Увода (с. 5 – 14) докторантът въвежда актуалността на темата, предметът 

на изследването и задачите, които са поставени в него, както и използваната 

изследователска методология, която характеризира труда като литургическо и 

историческо проучване. При изясняване на проблема за автентичността на 

анализираните паметници в текста убедително са проведени заявените историко-

сравнителен метод, конкретно-историческият и системният подход. При 

богословската интерпретация на съдържанието на отделните литургични творби 

методологията на изследване се разширява с още аналитични методи, които 

обикновено се прилагат при разглеждането на богослужебните текстове. 

Терминологията е въведена коректно в контекста на историческия подход към 

темата. 

Специално място в Увода е отделено на литературата по тази тема. 

Отбелязани са основни автори и техните съчинения, накратко е изведен основният 

им принос. Те са въведени и критично коментирани в текста. Както е подчертано, 

във връзка с литургическата традиция и разликите и приликите на Московската и 

Киевската духовна практика през първата половина на XVII век основата на 
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дисертационно съчинение са и двугодишните научни занимания на научния 

ръководител на докторанта доц. д-р дякон Иван Иванов с творчеството на отец-

йезуита проф. д-р Мигел Аранц, както и трудовете на известния руски литургист 

проф. д-р Алексей Пентковский от Московската духовна академия, също 

възпитаник и последовател на проф. Аранц. Вероятно проблемният коментар на 

литературата от гледна точка на историческото място на Евхологиона на св. Петър 

Могила може да бъде разширен и с някои други съвременни изследвания, 

посветени на Киевската духовна школа, в които се акцентира и разглежда и 

неговото значение, без да бъдат специално посветени на него (вж. например 

статията на Олга Водинчар „Киевската духовна школа през вековете. Кратък 

исторически очерк (1631-1919)” и цитираната в нея литература. – В: 

http://liternet.bg/publish19/o_vodinchar/kievskata.htm). 

В Увода е въведен и използваният изворов материал: самият Требник на св. 

Петър Могила с неговата уникалност и Требниците след него. Така изследването се 

определя и като извороведско върху конкретната богослужебна книга, 

същевременно амбицията е да бъде направен литургичен, извороведски, 

богословски  анализ на конкретната богослужебна книга Требник. 

Спрях се по-обстойно на Увода, защото в него докторантът ясно заявява 

своите намерения и подходи към темата, които в голяма степен за реализирани в 

текста.  

Централни за темата са глава трета и четвърта, посветени конкретно на 

Евхологиона на св. Петър Могила като произход, съдържание, заимствания и 

влияние (в третата) и като богослужебни особености (в четвъртата).  

Първата глава до голяма степен възприемам като въвеждаща. В нея се 

поставят два важни проблема: богословското и литургическото наследство на св. 

Петър Могила (1.2.) и приносът му за православното просвещение (1.3.). Първата 

подглава, която е посветена на личността на св. Петър Могила, митрополит 

http://liternet.bg/publish19/o_vodinchar/kievskata.htm
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Киевски, натежава с използвания биографичен подход, жизнеописанието би могло 

да бъде отделно приложение или изведено под линия (1.1., с. 15 – 24).  

Втората глава е посветена на тази богослужебна книга, разгледана е в 

литургическата традиция на Православната църква (с. 50 – 81). При въвеждането на 

видовете Требници и описването на тяхното съдържание и влиянието им върху 

живота на християните докторантът успешно се опира на съществуващата 

литература, включително и от български изследователи.  

В посветената на Евхологиона на св. Петър Могила трета глава (с. 82 – 225) 

подробно са разгледани редакции преди посочения Требник, причините за 

издаването му две седмици преди смъртта му, съдържанието му и направените 

промени в него, източници и заимствания.  

В следващата четвърта глава (с. 226 – 270) са разгледани 

чинопоследованията, въведени в богослужебната практика на Руската църква и 

особеностите в Евхологиона на св. Петър Могила. 

Работата в областта на Литургическото богословие и конкретно в случая 

върху развитието на богослужебните последования и Евхологиона/Требника на 

църквата изисква темата да бъде разгледана от различни аспекти, което прави 

научната задача сложна, надхвърляща обема на един дисертационен труд. Тимотей 

Н. Гаевски успява в голяма степен да изпълни задачите, които си поставя в това, 

както вече изтъкнах, първо в българското богословие самостоятелно изследване 

върху личността и литургическото и духовно-пастирското дело на св. Петър 

Могила.  

Приемам посочените 5 приноса, те ясно разкриват направеното от докторанта. 

Ще обобщя следните приносни моменти на текста, които според мен са 

много важни: 

1. За първи път се прави опит за богословско изследване и литургически 

анализ на Евхологиона на св. Петър Могила, сравнен с други славянски Требници, 

които са били издадени както преди това, така и след него. 
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2. Текстът предлага авторско разглеждане и тълкуване на смисъла и 

съдържанието на Евхологиона на св. Петър Могила, на обективността на 

православното богослужение и на смисъла, съдържанието на тайнствата и 

чинопоследованията, на литургическия характер според традицията и учението на 

Православната църква. 

3. Разгледани са авторските богослужебни чинове, които св. Петър Могила 

сътворява сам или променя – някои гръцки или римски чинопоследования, които не 

противоречат на православното учение по отношение на богослужебните текстове 

от молитвите и Тайнствата и Обредите на Църквата (Тайнството Покаяние/Изповед, 

тайнството Венчание, „Учението за Христовата Кръв“ в Преждеосвещената 

литургия, Освещаване на храм и др.). 

4. Въз основа на съществуващи разработки се представя ново изясняване на 

проблема за автентичността на изследваните паметници, свързани с литургическото 

творчество на св. Петър Могила и неговия Евхологион. Прави се ясна 

систематизация на приложените богослужебни текстове с помощта на вече 

споменатата методология за анализ, което е принос в литургическата наука в 

България. 

5. Трудът е насочен към бъдещи изследвания върху богословското 

наследство и върху личността на св. Петър Могила с цялата противоречивост в 

оценката на неговото дело от богословска гледна точка. 

Авторефератът резюмирано представя съдържанието на дисертационния 

труд. 

Авторът има посочени три публикации по темата, две включени в сборници 

от конференции и една в списание „Богословска мисъл“. Те представят части от 

дисертационния труд. Освен това е посочена и една статия, посветена на 

тоталитарните секти днес, която представя докторанта като ангажиран към въпроса 

за чистотата на православната църква и желанието му да се включи активно в 

публичен диалог.  
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Всичко казано дотук ми дава основания да препоръчам на членовете на 

уважаемото Научно жури да бъде присъдена на ТИМОТЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

ГАЕВСКИ // ЙЕРОМОНАХ ЗОТИК, докторант в катедра „Практическо 

богословие”, СУ „Св. Климент Охридски”, Богословски факултет, за 

дисертационния труд на тема „ЕВХОЛОГИОН НА СВЕТИ ПЕТЪР МОГИЛА, 

МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИ (ЛИТУРГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ)”, 

образователната и научна степен „доктор”, професионално направление 2.4. 

„Религия и теология”, шифър 05.01.17 – Теология. 

 

 

София, 27 септември 2013 г.       

Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова 

(Нов български университет, департамент „Музика”; 

Институт за изследване на изкуствата при БАН, сектор „Музика”) 


