
СТАНОВИЩЕ 

на доц. д-р Михаил Груев за дисертационния труд на доц. Дилян 

Николаев Николчев на тема: „Екзарх Стефан в разработките на 

Държавна сигурност преди и след 9 септември 1944 г. (Историко-

канонично изследване)“, представен за присъждане на образователната 

и научна степен „Доктор“ 

 

 Представеният за становище дисертационен труд на доц. Дилян 

Николчев представлява многопластов историко-богословски текст, основан 

на вторичен анализ на документите на Държавна сигурност, създадени във 

връзка с личността на Екзарх Стефан. Става дума за обемно съчинение, 

разположено върху 715 страници и разделено на увод, четири глави, 

заключение и библиография. Подялбата на главите естествено следва 

обособените три периода в живота на духовника – кариерата и битието му до 

9 септември 1944 г., времето, в което заема екзархийския престол - до 1948 г., 

и безвремието на неговото принудително заточение до края на живота му 

през 1957 г. Между последните два етапа от живота му авторът е вмъкнал и 

още една глава, посветена на вътрешните отношения между клириците на 

Българската православна църква в контекста на извършения преврат срещу 

екзарха. Тази структура на работата й придава характеристиката на 

биографичен текст, но определено следва да се подчертае, че тя не е само 

житиепис. В нея могат да се проследят поне три разказа, които без съмнение 

са тясно свързани помежду си и взаимно се допълват и верифицират. 

Единият е биографичният, пресъздаващ не само житейския път на бъдещия 

екзарх, но и неговото израстване като духовник, книжовните и богословските 

му занимания. Той стъпва не само върху заявения в заглавието като базисен 

извор разработки на Държавна сигурност, но и върху голям брой 

непубликувани и публикувани изцяло или отчасти други документи, анализ 

на научните му трудове и писмата му и пр. Вторият е разказът за състоянието 

на Българската православна църква в едно разломно време, за нейните 

проблеми, вътрешни борби сред клира и т. н.  И третият разказ проследява 

ролята на държавата като катализатор и регулатор на този вътрешен живот на 

Църквата.   



 Макар темата да обхваща и живота на бъдещия екзарх преди 1944 г., 

следва все пак да се подчертае, че основната цел на труда е да бъде 

анализирана ролята на ДС в живота на Българската православна църква в 

периода 1944 – 1957 г., в контекста на биографичния анализ на живота на 

духовника. С оглед реализацията на тази цел авторът си е поставил и няколко 

по-важни задачи: да се извърши възможно най-плътно документално 

описание на разработките на ДС, отнасящи се до него, като бъдат привлечени 

и други документи и материали; да бъдат анализирани спорните и 

непроучени въпроси, свързани с живота му, както и да бъдат подложени на 

критичен анализ хипотези и версии, лансирани в други исторически и 

богословски трудове. Методът на работа на Николчев е преди всичко 

историко-реконструктивен, основан на добросъвестен тексткритичен анализ 

на изворите. Затова и още в уводната част на труда авторът е направил 

подробен преглед както на изворовата база на своето изследване, така и на 

наличната до този момент историография. В този дял той добросъвестно е 

описал кои от използваните от него извори са публикувани изцяло или 

отчасти и кои – не. По същият начин е направил преглед на изследванията. 

Анализът му на тези трудове е критичен и едновременно с това – 

добронамерен. Той не се притеснява да посочи известни слабости на част от 

текстовете, както и да спомене факти и обстоятелства, които вече са описани 

от някои автори, но които той счита за нужно да реинтерпретира. Този 

подход Николчев следва от началото до края и това свидетелства за научна 

честност, придава убедителност на изводите му, предразполага читателя да 

му се довери. В края на уводната част авторът е направил кратък преглед, 

основан на съществуващата до този момент литература, на структурата на 

Държавна сигурност, функциите на отделните отдели и по-късно управления, 

както и на самия й агентурен апарат, и въведение в специфичния речник на 

тази институция. За нуждите на дисертационния труд този екскурс намирам 

за нужен, но при публикуване на труда бих препоръчал тази част да се 

съкрати, тъй като това разкъсва повествованието.  

 Както вече беше посочено, първата глава на същинското изложение е 

посветена на ранните години от живота на бъдещия екзарх. Тук авторът 

стъпва най-вече върху коментирани вече в увода автори и съчинения, но ги 

допълва и със свои анализи и коментари. Николчев последователно 



проследава детските години на бъдещия екзарх в родопското село Широка 

лъка, учението и ранните му учителски години в съседните родопски селища, 

както и следването му в Киевската духовна академия. Авторът подчертава 

особеното значение на близката духовна връзка с неговия наставник Екзарх 

Йосиф за израстването на младия монах. Поради недостатъчната информация 

в изворите, а и поради противоречивия характер на част от тях, Николчев е 

подходил предпазливо и скрупольозно при прдставянето на престоя на 

архимандрит Стефан в Швейцария. Анализирайки фактите, той стига до 

извода за близките връзки на духовника със съглашенските дипломати в 

годините на Първата световна война, но отхвърля внушенията за шпионаж и 

продажничество, правени от някои от съвременниците му, като 

манипулативни и недоказани. Тук, както и по-нататък в изложението, когато 

коментира евентуалната съпричастност на софийския митрополит към 

съветското военно разузнаване, дисертантът демонстрира честност и 

обективност пред своя читател. Той предпочита да сложи всички известни 

факти на масата, да упомене противоречията в наличните извори, така да се 

каже – да му довери “кухнята” на своето изследване, и едва тогава да заяви 

своя прочит. Намирам този подход за особено резултатен и едновременно с 

това добросъвестен. Като самостоятелни параграфи са обособени връзките на 

духовника с македонското движение, отношенията му с и към 

деветнадесетомайци, симпатиите му към Югославия и към идеята за 

южнославянска федерация въобще, ролята му на опозиционер в годините на 

Втората световна война и на защитник на българските евреи в частност. В 

тази част на изложението при коментирането на общата политическа картина 

в страната и в Европа бих препоръчал на автора да се използват по-

специализираните исторически съчинения, а не общите „Истории“ или 

повествувания от типа „Корона от тръни“. 

 Втората и третата глава от работата обхващат екзархийския период на 

духовника. В действителност той е и най-познатият и най-изследван в 

научната литература. Тук дисертантът е интегрирал в основния текст както 

наличната историография, така и голям брой публикувани изцяло или 

отчасти документи. Водещо обаче е останало новаторското привличане на 

нови извори и критичния им анализ. Авторът не е спестил или премълчал и 

моменти и епизоди, които представят екзарха не само като праведник, но и 



като грешник. Нова е и интерпретацията на вътрешните борби в синода и на 

ролята на Москва в тях, както и на сложната игра на властта с и против 

екзарха. 

 Без съмнение най-приносна е четвъртата глава на труда, представяща 

бившият вече екзарх като заточеник. Това е и най-малко известният период 

от живота му. Тук Николчев е постигнал завидно майсторство в обрисовката 

на условията, в които живее духовникът, постоянното му наблюдение от 

явни и тайни агенти на ДС, гузността на колегите му архиереи, на цялата 

атмосфера на страх, доносничество,  нагаждачество и конформизъм, 

обхванали по-рано достойни хора. Така изследването му придобива облика 

на изследване на случай (case study), чрез който би могло от частното да се 

опише общото и да се представят механизмите, чрез които тоталитарната 

система в нейната завършена фаза достига до всеки един индивид. 

 Най-ценното в работата на Николчев е липсата на предварителна теза и 

най-вече на предубеденост. Той остава фактите и документите да го водят, 

излага добросъвестно противоречията между тях и различните им 

интерпретации, за да превърне своите изводи в логически умозаключения на 

читателите си. Това е в основата на многопластовостта на неговите послания 

и на изграждането в заключение на един сложен образ, който е невъзможно 

да бъде вместен в полярните оценки на днешния ден. В заключение бих 

искал да отбележа, че за защита е представен един задълбочен и бих казал 

монументален текст, който далеч надхвърля изискванията за първи 

дисертационен труд. Авторефератът вярно отразява съдържанието на 

основния текст. Всичко това ми дава основание убедено да гласувам „за“ при 

присъждането на доц. Дилян Николаев Николчев на образователната и 

научна степен „доктор“. 

 

 

София, 25.05.2015 г.                 Член на научното жури: 

                                                                                            /доц. д-р Михаил Груев/  


