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Предложеният дисертационен труд си поставя за цел, по думите на автора, „да 

представи автентично както личната съдба на Софийския митрополит и Български 

екзарх Стефан, така и тази на БПЦ по време на най-драматичните за църковната и 

светската ни нова история събития, случили се в годините след деветосептемврийския 

преврат“. Още в началото на това становище мога да отбележа, че тази цел е 

изпълнена, като достойнствата на предложения труд далеч не се ограничават в чисто 

биографичното и историческо описание на една от най-спорните личности и периоди в 

най-новата българска история.  

Структурата на изложението е логично обоснована, с оглед целите на автора. 

Предложеният труд се състои от уводна част, четири глави, заключение и списък на 

използваните източници и литература с общ обем от 697 страници. В първата, уводната 

част, доц. Николчев посочва целите и методологията на своето изследване, анализира 

източниците и историографията по темата. Четирите глави отговарят хронологично на 

основните моменти от живота на Екзарх Стефан: първата обхваща живота и анализира 

политическите позиции на бъдещия екзарх в периода до 9 септември 1944 г.; втората 

разглежда еволюцията в неговото отношение към новата власт и опитите му да 

балансира между нея и интересите на Църквата; третата е посветена изключително на 

историческия и канонически анализ на неговата оставка, довела до отстраняването му 

не само като Екзарх, но и като Софийски митрополит, а четвъртата разглежда периода 

на изгнаничество на Екзарха в село Баня, който е и времето на най-активен контрол 

върху личния му живот от страна на Държавна сигурност. Всяка една от главите 

завършва с представяне на водещите акценти в нея, а цялостното заключение на 

дисертационния труд достига до извода, че последният Български екзарх е бил и 

„последната бариера пред настаняването на тоталитарния комунистически режим за 

дълги години в БПЦ”.  

Сред основните достойнства на представения дисертационен труд е доброто 

познаване на автора както на основните архивни източници, така и на обширната 

мемоарна и изследователска литература, писана по този въпрос през годините. Като 

най-значимо, поне за мен, следва да бъде посочено едно достойнство на предложения 



труд, което надхвърлят чисто историческото описание на събитията и каноничното 

изследване на конкретни казуси, свързани с живота и служението на Екзарх Стефан.  

Имам предвид критичният подход към основния изворов материал – досието (или 

разработката) срещу Екзарх Стефан, съхранявано в Архива на Комисията по досиетата. 

Наистина, този критичен подход е задължителен за всеки архивен източник, но в 

случая на Архива на Държавна сигурност, станал публично достъпен преди само седем 

години, днешните изследвания създават историографските стандарти за подход към 

тези специфични архивни материали. Както авторът посочва и доказва с конкретни 

казуси, този тип „документи трябва да бъдат много внимателно изследвани, 

анализирани и обобщавани като изводи и заключения, преди да бъдат поднесени на 

читателя”.  

Проблемът се състои в това, че всеки, докоснал се до тези документи, е изкушен 

да се впусне в лесни обобщения или дори сензационни заключения, които те 

подсказват. Защото тези архиви съдържат голям обем лична информация и слухове, 

свободно (и понякога безотговорно) подавана от агентите на Държавна сигурност, 

които лесно могат да бъдат интерпретирани като исторически факти, ако не бъдат 

подложени на необходимия критичен анализ и проверка от други източници. Точно в 

това и се състои основното достойнство на предложения труд – че авторът е положил 

необходимите усилия, критичност и скептицизъм, за да отсее слуховете и недоказаните 

мнения от исторически факти, като коректно е посочил събитията, по които въз основа 

на наличните документи не могат да бъдат направени категорични заключения. В този 

смисъл настоящият дисертационен труд е един от положителните примери, които 

могат да бъдат сочени като доказателство от ползата за отварянето на тези архиви и 

възможността те да бъдат ползвани като исторически извор, а не за източник на лесни 

и сензационни заключения.  

Производни от това основно достойнство са и другите по-конкретни приноси на 

изследването, свързани с осветяването на една от най-сложните и противоречиви 

фигури в съвременната българска църковна история, а и с цялостните отношения 

между Църквата и държава в началния период на утвърждаването на комунистическата 

власт. Внимание заслужава интердисциплинарния подход на автора, който съчетава 

историческия с каноническия анализ на конкретни казуси от църковната история от 

този период. Особено ценни са изводите, направени въз основа на новите архивни 

документи, за някои аспекти от живота и дейността на Екзарх Стефан. Такива са 

анализите на политическите пристрастия, активност и изкушения на Екзарха преди и 

след 9 септември; на въпроса за предполагаемото сътрудничество на Екзарха със 

съветското разузнаване в годините на Втората световна война; на посредническата 



роля, изиграна от Българската екзархия веднага след 9 септември между Руската и 

Вселенската патриаршия, която до този момент е един от слабо известните фактори, 

допринесли за вдигането на схизмата и прогласяването на автокефалията на 

Българската православна църква. Най-подробно е разгледан въпросът за оставката (или 

преврата) срещу Екзарх Стефан, анализиран не само от историческа, но и от канонична 

гледна точка.  

Предимство на представения дисертационен труд е неговият четивен и достъпен 

стил, обърнат не само към специализираната, но и към по-широката публика, която 

има интерес към тази период от българската църковна история.  

Препоръките ми към предложения труд са основно от стилистичен характер, 

както и една по същество. Стремежът за автентичност и вярност към източниците е 

причина за понякога твърде подробното цитиране на обширни документи, което 

затруднява следването на основния аргумент на автора. От една страна това е причина 

за големия обем на дисертационния труд, а от друга – за изгубването на някои важни 

акценти. Същностната ми забележка е свързана с църковните спорове и ролята на 

Софийския митрополит в периода преди 1944 г. Докато неговите политически 

пристрастия през тези години са разгледани подробно и аргументирано са изведени 

като акцент, неизяснен остава въпросът за вътрешните битки в Синода на Българската 

екзархия преди 1944 г. и участието в тях на Софийския митрополит, а тези 

вътрешноцърковни спорове и лични отношения са контекста, в който се развиват 

драматичните събития след 1944 г.  

Представеният дисертационен труд няма да сложи край на споровете в 

историографията за личността на Екзарх Стефан  и отношенията между Църква и 

държава веднага след установяването на комунистическата власт. Без никакво 

съмнение обаче това е изследване, което не може да бъде пренебрегнато във всички по-

нататъшни анализи на епохата и на това поколение духовници на Българската 

православна църква. Това е и причината убедено да препоръчам на уважаемото научно 

жури да присъди на доц. Дилян Николчев образователната и научна степен „доктор“. 
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