
Р Е Ц Е Н З И Я 

От  доц. д-р Иван Рашков Кръстанов (СУ „Св. Климент Охридски” 

– Богословски факултет) относно представения дисертационен труд 

на редовния докторант йероманах Зотик (Тимотей Николаевич 

Гаевски) 

на тема: 

ЕВХОЛОГИОН НА СВЕТИ ПЕТЪР МОГИЛА,  

МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИ 

(Литургическо изследване) 

за присъждане на образователната и научна степен `доктор`в 

област 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. 

`Религия и теология`(Литургика) 

 Предложеният от кандидата основен труд е в обем от 287 страници и 

включва: Предговор, Увод, Четири глави с подточки, Заключение, 

Приложение и Използвана литература. Авторът прилага и Декларация за 

авторство на своето съчинение. Приложени са и три публикации по темата 

на дисертацията, както и една, която не е във връзка с изследваната 

проблематика, всички отпачатани в научни сборници и списания. 

В Предговора (с. 3-4) авторът посочва мотивите за разработката на 

избраната от него тема:”вътрешният порив на Киевския светител ме 

мотивира да напиша своята дисертация, в която разглеждам труда на 

неговия живот, а именно Евхологион албо Mолитвослов или Требник”, 

който, както се отбелязва, „е бил пренебрегнат даже и в Руската 

православна църква”. Този паметник отразява особената литургическа 

традиция на Киевската митрополия през XVII век, в който са съвместени 

византийското наследие, славянските чинопоследования, украинските обичаи 

и някои латински ритуали. Дисертантът правилно определя този Евхологион 

като `мост между католическия Запад и православния Изток`. 



В Увода (с. 5-6) е посочено значението на изследвания паметник като 

нетменима част от Православното богослужение. Авторът дава кратки 

биографични данни за живота и делото на Киевският митрополит. Мисля, че 

това не е необходимо, тъй като по-нататък в Първа глава, подточка 1.1.(с. 

15-24) (Жизнеописание на св. Петър Могила), се дават такива моного 

подробно. Проблемите в литургическата практика по времето на св. Петър 

Могила до голяма степен са в съзвучие и с нашето съвремие в много аспекти, 

което, както авторът подчертава, прави темата и проблематиката на това 

изследване актуална, не само от исторически контекст. При богословската 

интерпретация на конкретни богослужебни текстове сполучливо са 

използвани `принципите на литургическата и историческата методология`, 

както и методите текстово-критичен, историко-компаративен, 

херменевтичен, екзегетичен и алегоричен. Направен е кратък библиографски 

преглед на по-важните публикации по темата до настоящия момент. 

В Първа глава, т.1.1.(Личността на свети Петър Могила, 

митрополит Киевски, Жизнеописание на св. Петър Могила)  (с.15-24) са 

дадени подробни биографични данни за Киевския митрополит (21декември 

1596 – 1 януари 1647). В т. 1.2. (с.25-40) авторът представя богословското и 

литургическо наследство на Киевския светител. Прави кратки пояснения на 

отделни негови трудове, като за неговия Евхологион албо Mолитвослов или 

Требник (издаден на 16 декември 1646 г.)отбелязва:”с този труд  той цели 

да снабди духовенството с ръководство за извършване на тайнствата и 

църковните служби, в което няма грешки и съдържа свещени чинове за 

всички случаи на църковния, обществения и частния живот”. Тук 

дисертантът прави кратък анализ на материята, формата и съдържанието на 

тайнствата, включени в този Требник. Намирам това за излишно, тъй като е 

направено в основната Трета глава. В случая има безпредметно натоварване 

на текста! В т. 1.3., (Св. Петър Могила, радетел за православното 

просвещение), (с. 41-45) авторът аргументирано изтъква неговия `принос за 

развитието на богословското образование и наука има непреходно 

историческо значение`. 

Във Втора глава E©xológion като богослужебна книга в 

литургическата традиция на Православната църква, т.2.1(История и 



развитие на Евхология), (с. 50-58). В тази глава се изброяват по-главните 

древни Евхологиони, като накртко е представено тяхното съдържание. 

Такива са : Молитвослов на Тмуитския епископ Серапион – IV в., 

Барбериновият молитвослов – VIII в., Синайският евхологий – XI в. и 

Висарионовият Молитвослов – ок. XI в.  В т.2.2. (Видове требници и 

тяхното съдържание), (с. 59-63) е представено съдържанието на Големият 

требник, Малкият требник и Допълнителният требник. В т. 2.3. Учението 

на Православната църква за тайнствата и обредите и подточка 2.3.1. 

„Обреди” и „свещенодействия” (с. 64-71) авторът аргументирано и точно 

разкрива богословската семантика на термините `musthrion` (тайнство) 

и латинския `sacramentum` от страна на Римокатолическата и Православната 

църква. По-конкретно и накратко казано, авторът правилно отбелязва, че 

класическата латинска сакраментология предпочита да говори за 

`тайнството`като използва латинизирания вариант на гръцкия аналог 

`misteryum`. С термина `sacramentum` се означават редица действия и обреди, 

които съпровождат `тайнството` - това е неговата външна страна. В 

Православната църква, според богословието на св. Отци, не се отделят 

действието на Църквата (това, което се означава като `sacramentum` или 

`обред`) от Божието действие в Църквата (`musthrion`, `тайнство`). 

Богословието на св. Отци, по отношение на тайнствата, утвърждава, че 

Църквата упражнява всичките си действия, молитви, дори и със самото си 

съществуване. Официалната `мистика` в `традиционното` направление на 

Римо-католическата църква е сведена до минимум, т. е. самата благодат се 

приема като „власт в сила”, дадена на църковния служител, а не като 

тайнствено действие на Св. Дух. Авторът правилно подчертава, че „числото 

на тайнствата, според православното богословие, не се ограничава, а носи 

само символичен характер, за разлика от католическоно богословие, което 

кодифицира броя на тайнствата до седем”. 

Трета глава (Евхологион на свети Петър Могила. Произход, 

съдържание, заимствания и влияние) (с. 82-225) е основният концептуален 

център в дисертационния труд на автора. В нея дисертантът йеромонах 

Зотик разглежда и осветлява, във възможния най-широк диапазон, с 

подчертана дълбочина и критичност, важни богословски аспекти в 

изледвания от него „труд на живота” на Киевския митрополит  св. Петър 



Могила - Евхологион албо Mолитвослов или Требник.Тези аспекти засягат 

въпроси като: `Редакция на Евхологиони в Киевската митрополия преди 

издаването на Требника на св. Петър Могила`, `Произход на Требника на св. 

Петър Могила и причини за издавнето му`, `Съдържание на Требника`, 

`Промени на св. Петър Могила в неговия Требник`, `Източници и 

заимствания, използавни от св. Петър Могила`, `Духовно-пастирски смисъл 

на Требника на св. Петър Могила` и `Евхологиони в Киевската митрополия 

след смъртта на св. Петър Могила`. Преди издаването на Требника на Св. 

Петър Могила, авторът разглежда издаденият през 1606 г. Требник на 

митрополит Гедеон Балабан, в който, освен приетите в Православната 

църква чинопоследования, отбелязва и `голямото латинско влияние`, като 

чина за `кръщение на младенците чрез обливане`.  

Посочва причините за издаването на Требника на св. Петър Могила, 

като една от основните е желанието му „да защити Православната църква 

от обвиненията, че тя е изпаднала в ерес”, както и „необходимостта да 

изясни и определи вътрешната страна на обредността и на това, което би 

могло да й придаде единство, за да я оправдае в очите на противниците”.  

Подчертава се убедеността на Киевският митрополит, че „Църквата 

може и е длъжна да променя чинопоследавнията, да ги развива съобразно 

потребностите на своето време”. При анализа на съдържанието на 

Требника са подчертани трите основни компонента на тайнствата и на други 

важни чинопоследования, а именно:обредов, казуистичен и пастирски.  

Авторът разкрива и промените, които са направени в Требника относно 

формите, материята и интенциите в извършването на обредите и 

тайнствата, каквито не се срещат в требниците преди издаването на 

Евхологиона на св. Петър Могила. 

Аргумнтирано е становището, че в Могилянският требник 

(Евхологионът на св. Петър Могила е известен и с това наименование) 

`гръцкият текст не е преведен дословно,  а предаден самостоятелно и 

свободно. Св. Петър Могила зпазва само мисълта и характера на 

молитвите от гръцкия Евхологий, докато формата в по-голамата си част 

променя по свое усмотрение`. Коректно е отбелязън и фактът, че при 



съставянето на своя Евхологион киевският светител е ползвал и Римския 

Требник (Rituale Romanum), отпечатан през 1614 г., от който взаимства и 

преправя някои чинопоследования, понятия  и поучителни глави, които не са 

в разрез с учението на Православната църква. 

Разглеждайки духовно-пастирския смисъл на Требника, дисертантът 

изтъква `дълбокото догматично учение` на Православната църква за 

тайнствата.  

Заключението `определено` не отговаря на утвърдените критерии 

като структурна част, в която трябва да бъдат посочени постигнатите 

резултати от изследването, като изводи и приноси! До известна степен 

крайните изводи от изследването са посочени в дадените след Заключението 

`Основни приносни моменти в дисертацията`.  

На с.272 от Заключението, вторият абзац е повторение 1 към 1 на 

същия текст от с. 33-34, в който авторът привежда мнението на митрополит 

Макарий Московски, което опровергава твърдението на о. Георгий 

Флоровски, че „митрополит Петър Могила е бил `разположен` към Унията, 

че той не само нямал догматически възражения против Рим, но и лично 

като че ли е бил в догматическо единомислие с Рим”! Текст, който, по 

никаква логика, няма място в Заключението. 

На много места в дисертацията са дадени много дълги цитати – с. 35-

36, 70-73, 80-81, 98, 100, 110-111 (цяла страница). Нещо, което не се 

препоръчва в един дисертационен труд! На някои от тях авторът би могъл да 

предаде в резюме съдържанието им, като запази основната мисъл. 

Срещат се и много повторения на мисли, с които вече е направено 

заключение върху определени въпроси в дисертацията – с. 44, 45, 46, 63, 77, 

81 и на други места.  

На много, много места в критичния апарат под черта има неточно 

цитиране на ползваната литература! 

 

 



ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ОЦЕНКА 

Няма нищо съвършено на този свят! Независимо от посочените 

забележки и пропуски, от които авторът, надявам се, ще си вземе поука в по-

нататъшната му научно-изследователска работа, ако продължи да се 

занимава с такава, той притежава научен потенциал, усърдие и 

дисциплинираност. Дисертационният труд на йероманах Зотик (Гаевски) има 

своите достойнства и попълва една ниша в богословската литургическа 

наука. 

Подкрепям и си позволявам да препоръчам на уважаемите членове на 

Научното жури да присъдят на йеромонах Зотик (Тимотей Николаевич 

Гаевски) образователната и научна степен `доктор` по професионално 

направление 2.4. `Религия и теология` (Литургика). 

 

София, 28 септември 2013 г.                                Доц. д-р Иван РАШКОВ 

                                                                           /................................................../              

 


