
СТАНОВИЩЕ  

от доц. д-р Светлозар Методиев Влайков, 

катедра „Историческо и практическо богословие”, Православен богословски 

факултет към ВТУ ”Св.св. Кирил и Методий”, член на Научното жури въз основа на 

Заповед № РОЗ-438/10.07.2013 

по конкурс за присъждане на образователна и научна степен „доктор” 

в професионално направление 2.4. Религия и Теология 

относно: дисертационен труд на Тимотей Николаевич Гаевски на тема „Евхологион 

на Св. Петър Могила, митрополит Киевски (литургическо изследване) 

 

Не съм специалист по литургика и затова ще се спра на някои общи принципи при 

създаването на научен труд. А тъй като обектът на изследването е текст (Требник), и 

като такъв следователно се характеризира с езикова специфика, то моят поглед към 

него е по-скоро от позициите на задължителната връзка богословие – филология.  

Представеният дисертационен труд е в обем от 287 стр. и се състои от Увод, 

четири глави, заключение, приложение и списък с използваната литература.  

В Увода е добре обоснован изборът на темата на предлагания труд, 

конкретизирани са предметът и задачите на изследването, уточнени са 

терминологичният апарат, методите и структурата на изследването, както и 

историографията и изворовият материал, анализиран от автора.  

Що се отнася до терминологията ще отбележа следното: 1. много често се среща 

терминът славянски език. Той е твърде неточен. Ако се използва в синхрония, за кой 

от многото съвременни славянски езици става дума? Ако е в диахрония – 

праславянски, църковнославянски или т. нар. старославянски се има предвид? Ако 

този термин е взет от по-стари текстове (ХVІІ – ХVІІІ в.), където често се среща, то 

трябва да се цитира. 2. На с. 9 се прави уговорката, че термините Южноруска 

църква, Киевска митрополия, Югозападна църква и Югозападна Рус са идентични. 

Кое е идентичното между църква и Рус?  3. На с. 220 срещаме названието Велика 

Русия, а на с. 221 Северна Русия като явно става дума за едно и също място. Ако не 

е така, защо точно тези названия са употребени? 4. На с. 45 авторът твърди, че 

Петър Могила (по-нататък – П.М.): „ прекрасно владеел не само полски и латински 

езици, но също така гръцки, църковно-славянски и съвременен руски – той много 

добре пишел на руски език”. Питам: откъде Гаевски знае, че П.М. владее прекрасно 

църковнославянски? Провел е някакво специално изследване върху езика му или е 



чел някъде за това? Ако е така, защо не се цитира? На едно място (с. 26) пък 

срещаме следния отзив за произведенията на П.М.: ”те са написани на много добър 

църковно-славянски език и могат да служат като образец за славянската църковна 

риторика”, а на друго (с.164) – че П.М. предпочита живите думи на съвременната 

реч. Двете твърдения са взаимноизключващи се - кое от тях е вярно? Тук 

препоръчвам на Гаевски по-подробно да се запознае с езиковата ситуация в 

Югозападна Рус през ХVІІ в. и отражението й върху творчеството на П.М. По онова 

време църковносл. ез. все още функционира като книжовна форма на руския език и 

безспорно П.М. като грамотен човек го е владеел. Така че няма как да е писал на 

съвременен руски, защото освен всичко друго в историята на руския език този 

термин се отнася за периода от Пушкин до наши дни. Освен това в цитатите от 

Требника има немалко правописни грешки и ако те предават абсолютно точно 

оригинала, това не говори в полза на прекрасното владеене на църковносл. от П.М. 

5. За един и същ език се употребява както названието старославянски (стр. 50), така 

и старобългарски (стр.81), което води до терминологичен разнобой. В България е 

приет терминът ст.бълг.  

Макар че авторът не е филолог, все пак това е научно съчинение и ако 

претендира за авторитет, то всеки един термин, независимо от коя област на 

познанието идва, би трябвало да е точен и обоснован.    

Въпреки, че не представят основната част от труда, някои етимологични анализи 

на дисертанта също предизвикват въпроси. На стр. 67 напр., без да посочва източник, 

той твърди, че думата обред означава „форма, облекло на нещо”. Ако това е авторско 

изследване (защото етимологията е сериозно занимание и изводите се правят след 

задълбочени проучвания), то защо това не е посочено? Според Българския 

етимологичен речник думата означава: „заведен ред, действия, които придружават 

някои религиозни служби или народни обичаи”, т. ІV, стр. 753-754. Същото е 

тълкуванието и в етимолог. речник на съврем. руски ез. на М. Фасмер. Подобна 

етимология поставя под въпрос изводите на автора, свързани с нея. Кое е вярното?        

Не разбрах защо е нужно І гл. да е толкова обширна – 35 стр. Това е 

биографичен очерт. Мисля, че данните са взети от други подобни изследвания, защото 

такива има няколко. Не става ясно кои са приносните моменти тук. Поне не видях 

такива в посочените от автора на стр. 273. Ако има, е хубаво да се отбележат.   

Прилагането на сравнително-историческия метод в изследването е особено 

позотворно при анализа на езиковите факти, който срещаме в гл. ІІІ, т. 3.4. 



Препоръките ми тук са следните. 1.Добре ще е, ако е възможно, авторът да изясни кои 

са тези „древни ръкописни славянски требници” (стр. 155)  – все пак става дума за 

ръкописни паметници, които са може би известни. 2. Хубаво е, когато се правят 

сравнения с предишни требници, те да се илюстрират по начина, по който това е 

направено на стр. 163 – така е нагледно и веднага стават ясни приликите и отликите. 

Иначе би следвало да приемем изводите на автора на доверие.  

В работата според мен се наблюдава и един системен пропуск, свързан с 

цитирането. На места не става ясно дали Гаевски цитира текст от паметника, или го 

преразказва – стр. 266-267, стр. 268. Не се разбира къде е авторовият текст. Някъде 

цитатите (в това число и на църковнославянски) заемат половин или повече от половин 

страница – стр. 98, 100, 200-205. Това разводнява работата. Те биха могли да бъдат 

„скрити”, защото читателят остава с впечатлението за преразказ. Впрочем в текста има 

и други подобни места (напр. стр. 258-262), които е хубаво да се избегнат.  

Според мен Заключението би трябвало да изглежда по-различно – да съдържа 

изводи, обобщения върху целия материал. То трябва да представя една равносметка на 

извършения труд.     

В Използваната литература не открих някои заглавия, които сигурно 

представляват интерес: Степан Голубев. Киевский митрополит П.Могила и его 

сподвижники ..., Прот. Асмус. К оценке богословия святителя Петра Могилы, митр. 

Киевского. 

Работата е добре структурирана – върви се от общото към частното. Приятно 

впечатление прави и фактът, че трудът е на български език, което си е едно 

предизвикателство за чужденец, чийто майчин език е синтетичен. Това заслужава 

похвала. Гаевски показва добра историческа осведоменост за събитията от онази епоха 

– факт, който помага на читателя да получи по-детайлна представа за личността на П. 

Могила. В този смисъл оценката на дисертанта за изследвания труд е обективна – той 

не спестява недостатъците на П. Могила. Това безспорно повишава научната стойност 

на дисертацията.  

Смятам, че предлаганият труд представя едно цялостно и сериозно научно 

изследване в областта на литургиката, което съдържа безспорни приносни моменти. Ще 

гласувам ЗА присъждането на ОНС „доктор” на Тимотей Гаевски. 

 

В. Търново                                                                    доц. д-р Светлозар Влайков 

25.09.2013 г. 



 

 


