
1 

 

 

Доц. д-р дякон Иван Иванов 

           studio.liturgico@gmail.com 

 

 

СТАНОВИЩЕ ЗА ДИСЕРТАЦИЯ  

 

ОТ 

 

ДОЦ. Д-Р ДЯКОН ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ 

 

Представям на вниманието на членовете на Научото жури при Богословския факултет 

на СУ „Свети Климент Охридски”становище за дисертационния труд  

„Евхологион  на свети  Петър Могила митрополит Киевски 

(Литургическо изследване)»  

на Тимотей Николаевич Гаевски // йеромонах Зотик. 

 

Професионално направление „Религия и теология” - 2.4.,  

шифър 05.01.17 – Теология (Литургика) 

 

1. ДОКТОРАНТЪТ Е ИЗПЪЛНИЛ СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ: 

 

1. изпълнил е докторантския индивидуален план; 

2. отчислен е с право на защита; 

3. подготвил е дисертационен труд, който достатъчно пълно отразява резултатите от 

неговите теоретични и експериментални изследвания; 

4. докторантът придобива право на защита на дисертационния труд след изпълнение на 

дейностите по обучението и успешното полагане на изпитите,  

определени в индивидуалния учебен план; 

5. докторантът представя оригинали/копия от научните публикации по темата и извън 

темата на дисертацията; 

6. представя необходимите документи, в съответствие с изискванията и по процедурата 

за присъждане на научната и образователно степен „доктор“. 

 

2. ОБЕКТИВНОСТ НА ДИСЕРТАЦИОННОТО СЪЧИНЕНИЕ СПОРЕД АКАДЕМИЧЕСКИТЕ 

ИЗИСКВАНИЯ: 

 

1. Дисертационният труд обективно показва, че кандидатът притежава  

задълбочени теоретични знания в научната област на Теологията, Практическото 

богословие и по-специално Литургиката, и способности за самостоятелни научни 

изследвания. На основата на изследователската работа на докторанта Дисертацията 

съдържа научни резултати, които представляват оригинален принос в науката; 

2. Дисертационният труд е представен във вид и обем, съответстващи на специфичните 

изисквания и традицията на българската научна богословска школа. 
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3. СУВЕКТИВНОСТ НА ДИСЕРТАЦИОННОТО СЪЧИНЕНИЕ СПОРЕД АКАДЕМИЧЕСКИТЕ 

ИЗИСКВАНИЯ: 

 

 

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Предмет и задача  на това изследване е да се покаже смисъла и съдържанието на 

Евхологиона на св. Петър Могила, (с всички указанията и пояснения), както и 

красотата и съвършенството на православното богослужение, според учението на 

отците на църквата. Чрез Требника на Киевския светител, можем по-задълбочено и по-

пълно да разберем всичко онова, което се извършва в православното богослужение, да 

научим смисъла и съдържание на тайнствата и чинопоследованията, по какъв начин се 

извършва всяко богослужение и свещено последование според традиция и учението на 

Църквата. Този Требник  е бил предназначен преди всичко за свещенослужители, 

поради неподготвеност на духовенството по времето на Петър Могила. Славянските 

Требници които съществували по това време не са удовлетворявали потребностите на 

времето. Св. Петър Могила в своя труд включва освен Литургическите чинове, 

тайнствата и църковните последования, обяснение към всяко тайнство, обряд и чин. 

Разяснява доста подробно каква е същността на тайнството, духовната полза от него, 

пояснява как се извършва, по кое време и място. Трудът на св. Петър Могила е 

уникален за своето време, и оказва голямо влияние и на последващите слявански 

издания на Требници.  

Требникът на св. Петър Могила може да бъде полезен не само за свещенослужителите 

но и за всеки православен християнин. От него той може да получи знания, които му 

дават възможност съзнателно и благочестиво да взема участие в извършване на 

тайнствата и чинопоследованията. 

 

МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Съобразено с моето научно ръководство в дисертацията се използват принципите на 

литургическата и историческа методология, приложени в зависимост от изворите и 

богословската им трактовка. Най-широка употреба намират: историко-сравнителният 

метод, приложен във връзка с отделни исторически събития от живота и делото на св. 

Петър Могила, отнесени до неговото литургическо творчество, което изяснява 

проблема за автентичността на изследваните паметници; текстово-критичният метод, 

приложен към конкретните богослужебни текстове; херменевтичният, екзегетическият 

и алегорическият метод - при богословската интерпретация на съдържанието на 

отделните литургически творби.  

 

ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 

В този труд авторът е свободен да въведе и употреби съответната терминология:  

Евхологион, Молитвослов или Требник, които са били идентични според разбирането 

на св. Петър Могила. Тези термини в дисертацията се използвам като равнопоставени и 

идентични.  
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ИЗВОРИ: 

 

Основната част на този дисертациония труд е написан на базата на самия Евхологий на 

св. Петър Могила. Самият Требник на Петър Могила е разгледан подробно, като се 

докторанта е спирал вниманието си върху основните проблеми, които представляват 

интерес за богословската наука в областта на литургика. Освен Требника на Петър 

Могила се запознах и с други славянски Требници които са били издадени както преди 

Петър Могила, така и след него. Използвани са древните извори на гръцките 

Евхологии, от които Петър Могила заимства основните чинове. Интерес представляват 

и чиновете които Петър Могила или въвежда като свои авторски съчинения или 

променя тези гръцки и римски чинопоследования, които не противоречат на 

правословното учение.  Не са за пренебрегване творенията  на руски богослови преди 

революцията, които ни дават доста обширен и задълбочен поглед върху областта на 

литургиката в изучаването на Евхологиите, като например проф. Дмитриевски.  

 

СЪПОСТАВКА С НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ТЕМАТА: 

 

Основата на това дисертационно съчинение на докторанта Зотик Гаевски се оказаха и 

моите двугодишни научни занимания с творчеството на отец-йезуита проф. д-р М. 

Аранц, чиито студент имах удоволствието да бъда, както и трудовете на друг негов 

последовател – изветният руски литургист -  проф. д-р Алексей Пентковский от МДА, 

които ни помогнаха да се запознаем с литургическа традиция - разликите и приликите 

на Москва на Киев, през първата половина на ХVII век.  

Като пример може да се посочат изследванията на професор М. Аранц като 

преподавател по литургика в Санкт-Петербургската духовна академия, а след него и 

Пентковский, чието мнение свидетелства: «Евхологий святителя Петра Могилы, 

чтимого Украинской Православной Церковью, представляет собой уникальный 

памятник славянского богослужения византийского обряда, который отражает особую 

литургическую традицию, сформировавшуюся в Киевской митрополии 

Константинопольского патриархата в первой половине XVII века. Эта литургическая 

традиция, продолжавшая богослужение Киевской церкви конца X – XI веков, связанное 

с созданным учениками равноапостольных Кирилла и Мефодия славянским 

богослужением на территории I Болгарского царства,  была во многом близка 

богослужению молдо-влахийских епархий, особое отношение к которому, имел 

святитель Петр Могила. Однако рассматривамая литургическая традиция имеет 

характерные особенности, обусловленные сложной церковно-политической ситуацией 

в Киевской митрополии и, в частности, активными действиями протестантов, а также 

усиливавшимся влиянием католиков восточного обряда.» 

През целия XX в., за Требника на св. Петър Могила не е било написано почти нищо, по 

разбираеми причини. След демократичните промените богословската наука в областта 

на литургиката тепърва се развива и обогатява. 

 

 

ПРИНОСИ: 

 

За първи път в българското, руско и гръцко богословие се прави изследване върху 

конкретното литургическо творчество на Петър Могила и неговия Молитвослов / 

Требник. 
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ОЦЕНКА: 

 

Работата в областта на Литургическото богословие и по-специално развитието на 

богослужебните последования и Евхологиона / Требника на църквата. Това изисква 

всеобхватна и многоаспектна научна работа и не може да се ограничи само в рамките 

на една дисертация. Независимо от някои несъществени недостатъци, авторът е успял 

да предаде своето научно мислене и да се обоснове с обективни литургически факти, на 

базата на изследователските хипотези и открития на учени преди него. 

 

Това ми дава право като научен ръководител да дамо положителна оценка на 

дисертацционната съчинение на йером. Тимотей / Зотик Гаевски.  

 

 

•  Заключение на становището:  

 

 

Предложената дисертация на тема: 

„Евхологион  на свети  Петър Могила митрополит Киевски (Литургическо 

изследване)» на йеромонах Зотик  - Тимотей Николаевич Гаевски има приносен 

характер в областта на Богословието и по-специално научната област Литургика, което 

ми дава основание да препоръчам на Научното жури допускането на този текст до 

публична защита. 

      

 

 Доц. д-р дякон Иван Иванов 

 

 

София, 29 септември, 2013 г. 

 


