
ВАТИКАНЪТ – ПОЛША – БЪЛГАРИЯ 
150 ГОДИНИ ОТ НАЧАЛОТО 

НА МИСИЯТА НА ВЪЗКРЕСЕНЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

Съдържание 

Илия Тодев. „С ПОЛЯЦИТЕ ВИНАГИ СМЕ СЕ РАЗБИРАЛИ ...“ (Непознати 
страници от историята на българо-полската взаимност) ................................  2 

Lilla Moroz-Grzelak. KATEGORIA SŁOWIAŃSKOŚCI W MISJI BUŁGARSKIEJ 
ZMARTWYCHWSTAŃCÓW .............................................................................  7 

Екатерина Вечева. ВАТИКАНЪТ, КАТОЛИЧЕСКИЯТ СВЯТ И БЪЛГАРИТЕ: 
НЯКОИ ИСТОРИОГРАФСКИ ПРОБЛЕМИ ...................................................  20 

Йорданка Гешева. ФРАНЦИСКАНЕЦЪТ ЕУЗЕБИО ФЕРМЕНДЖИН И НЕГО-
ВАТА ДЕЙНОСТ В ПОЛЗА НА БЪЛГАРИЯ. ................................................  26 

Благовест Нягулов. ИДЕНТИЧНОСТ, ЦЪРКВА И ДЪРЖАВА: ЕДИН БЪЛГАР-
СКИ ПОЛЯК СРЕД КАТОЛИЦИТЕ В СЕЛО ДРАГОМИРОВО ..................  31 

Светлозар Елдъров. БЪЛГАРСКАТА УНИЯ И ПОЛСКИТЕ ВЪЗКРЕСЕНЦИ. .....  40 

Wojciech Jóźwiak. INFORMACYJNO-WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZMART-
WYCHWSTAŃCZEJ PLACÓWKI UNICKIEJ W ADRIANOPOLU. ..............  43 

о. Стефан Коперек. БОЖЕСТВЕНАТА ЛИТУРГИЯ НА СВЕТИ ЙОАН ЗЛАТО-
УСТ – ХИМН И ИЗВОР НА ЛЮБОВТА. ........................................................  55 

Станислава Стойчева. БЪЛГАРИТЕ КАТОЛИЦИ В МАКЕДОНИЯ (1879 – 
1912 Г.): ОПИТ ЗА СТАТИСТИЧЕСКИ И ДЕМОГРАФСКИ ОБЗОР ..........  66 

Луциян Бартковиак. ИКОНАТА НА СЛИЗАНЕТО НА ХРИСТОС В АДА ...........  85



 
 

Проф., д.ист.н. Илия ТОДЕВ 
Институт за исторически изследвания при БАН 

„С ПОЛЯЦИТЕ ВИНАГИ СМЕ СЕ РАЗБИРАЛИ ...“ 
(Непознати страници от историята на българо-полската взаимност) 

Не би било достатъчно да се каже, че историята на българо-полските отношения е 
дълга и богата. Тя е и твърде необикновена. Това е валидно най-вече за 19 в. Тогава 
двата народа нямат нито общи приятели, нито общи врагове – и все пак намират общи 
ценности и общи цели. Някой би казал, че причината е в полския панславизъм. Аз 
предпочитам да цитирам проф. Боян Пенев, който смята, че полско-българската взаим-
ност се основава най-вече на специфични сходства в съдбите на двата славянски наро-
да. 

„С поляците винаги сме се разбирали – казва през 1923 прочутият литературовед 
и литературен историк, който в същото време е и страстен полонист и полонофил. – 
Помежду ни няма никакви спорове, никакви вражди – напротив: свързвали са ни общи 
нещастия в недалечното минало, които произлизат от един и същ източник. Ако има 
славяни, грубо онеправдани от славянството, това сме ние и поляците. Ние заедно 
почувствахме най-силно недъзите на славянството и поради това най-активно бихме 
могли да работим за неговото истинско възраждане, върху една по-реална основа – 
основата на равноправието, човещината и взаимното зачитане, – могли бихме да из-
лезем срещу националното самомнение и заслепения шовинизъм, срещу насилието – 
срещу всички негови пороци, които застрашително го овладяват.”1 

Констатацията на проф. Боян Пенев е твърде точна, но неговите надежди за воде-
ща роля на поляци и българи в усъвършенстване на славянството остават неизпълнени. 
През 90-те години, изминали след по-горе цитираното му изказване, общуванията меж-
ду Полша и България стъпват на широка основа и са твърде активни. От контактите 
между двата славянски народа през междувоенните години най-много като че ли из-
пъква елитарният културен обмен.2 По време на Студената война България и Полша се 
озовават в един и същи военно-политически, икономически и идеологически съюз от 
държави, но имат различно отношение както към общия обществен модел, така и към 
общия лидер. По това време, като не броим многото дирижирани прояви на взаимност, 
май за българите Полша е най-вече пример за дисидентство и прозорец към Запада, а 
поляците откриват, че Българското Черноморие е приятна и достъпна туристическа 
дестинация. След 1989 чрез „Кръглата маса“ българското реформаторство тръгва по 
стъпките на „Солидарност“, опровергана е и „българската следа“ в покушението 
срещу папа Йоан Павел ІІ, но, дали поради свободното въздействие на императивни 
обективни дадености (манталитет, традиции, географско положение), или просто напук 
на изглеждащата казионна близост през 1944-89, България и Полша се раздалечават.3  

1 Пенев, Б. Полско-българските сношения. – в: България, Полша и славянството. С., 1923, с. 104. 
2 За този период вж. Дамянова, Е. България и Полша 1918-1941. С., 1982. 
3 За времето на тоталитаризма и посттоталитаризма вж. Тодорова Р. Развитие на българо-полските по-

литически и икономически отношения 1944-1958. – В: ИБИД, 1983, т. 35; Jackowicz, Jerzy. Stosunki 
polsko-bulgarskie w latach 1967-1981. – in: Sprawy miedzynarodowe, 34 (9), 1981; Todorova, R. Bulgarian-
Polish Cultural Relations (1944-1952). – in: BHR, 1983, No 3; Baewa, I. Modele kultury politycznej w 
powojwnnwj Polski i Bulgarii. – in: Balcerak, W. (ed.) Polska – Bułgaria w Europie Środkowej i Południowo-
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За характера на по-старите българо-полски връзки, а и за техния мащабен потен-
циал, като че ли напоследък напомни грандиозният медиен скандал от 2007 по повод 
намерението Баташкото клане 1876 да се обяви за мит. Опитът за деисторизация на ед-
но от най-емблематичните събития в новата българска история, както е известно, има-
ше за изходна точка картина на полския художник Антони Пйотровски. Тезата беше, че 
Пйотровски, воден от желанието да се превърне в полски Дьолакроа, измислил Баташ-
кото клане, което получило определяща роля в учредителния мит на съвременната бъл-
гарска нация, наречен „Българско възраждане”. Нито едното, естествено, нито другото 
е вярно4, но за повърхностните познавачи (както в България, така и в чужбина) на бъл-
гаро-полските отношения, които имат понятие за значителния принос на поляците в 
Българското национално възраждане, но зле познават самото Българско възраждане, 
такова едно твърдение би могло да прозвучи твърде правдоподобно – и това обстоятел-
ство може би обяснява небивалото ожесточение, с което българските митоборци отсто-
яват една очевидно несъстоятелна теза. 

Инак, що се отнася до действителното полско участие в националното възраждане 
на българския народ, най-много изследователско внимание е отделяно на реалиите, 
които възникват във връзка с дейността на Михаил Чайковски5 – известен и до днес със 
своя Казак-алай и със своите литературни произведения на българска тема. Чайковски, 
който по едно време е предлаган за княз на една евентуално автономизирана от турците 
България6, с основание минава за втората по значимост фигура в двустранните отноше-
ния – след онази на Владислав Варненчик. 

Неглижирана е, обаче, българската дейност на създадената по инициатива на 
Адам Мицкевич конгрегация на Отците Възкресенци. Вдъхновени от Христовото възк-
ресение и обладани от идеята за възстановяване на полската държавност, през 1863 те 
пращат своя мисия в Одрин за да заработят всеотдайно за българското възраждане. 
Именно тук Възкресенците създават прочутия някога, но днес като че ли позабравен, 
„Collegium Bulgaricum”. Той ще съществува повече от 50 години и ще даде отлично 
образование на много младежи – и така ще помогне на българите да напуснат небитие-
то на робството и да се доближат до европейската цивилизация. Макар сред Възкресен-
ците в България да не намираме толкова ярки личности като Чайковски, от перспекти-
вата на днешния ден тяхното дело изглежда по-трайно и по-безспорно.7 

Неоправдано слабо е познато и полското участие в Освободителната война 1877-
78 – но пък на тази тема се планира скорошна българо-полска конференция. 

Wschodnej w wiekach XVII-XX. Podobieństwa, różnice, uwarunkowania. Warszawa-Łowicz, 2003; Idem. 
Rola Solidarnosci w upadku socjalizmu w Bulgarii (1980–1989). – In: Solidarnosc i upadek komunizmu. 
Warszawa-Gdansk, 3–4 june 2009; Баева, И. България и социалистическите страни от Източния блок. – 
в: България и социалистичмеските страни от Източния блок. – В: Изследвания по история на социа-
лизма в България 1944-1989. ЦИПИ, Т. 2, С., 2010. Има и документален сборник – ето библиографски-
те данни на втория том: Dokumenty i Materialy do Historii Stosunkow Polsko-Bulgarskich 1944-1960. Tom 
2. Redaktor naukowy Wieslaw Balcerak. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. Wroclaw-Warszawa-
Krajow-Gdansk-Lodz, 1985. 

4 Вж. за това у Тодев, Ил. Батак 1876 – мит или история? Текстове по Българско възраждане. С., 2013, с. 
5 сл., 80 сл. 

5 За него вж. Смоховска-Петрова, В. Михаил Чайковски (Садък паша) и Българското възраждане. С., 
1973. 

6 Цит. по Милев, Н. Българи и поляци. – в: България, Полша и славянството. С., 1923, с. 78. 
7 За Възкресенците в България вж. у Тодев, Ил. Българското национално движение в Тракия 1800-1878. 

С., Акад. издателство „Проф. Марин Дринов”, 1994, passim; Галабер, В. Дневник. т. 1-2. С., 1998, 
passim ; 2000; Елдъров, Св. Католиците в България. С., 2002, passim.  
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Пренебрегвани са и отношенията с представители на полската емиграция на мир-
ския водач на Църковната борба д-р Стоян Чомаков8 – макар измежду българските въз-
рожденци именно той да е личността, която вероятно най-много е общувала с тях и ве-
роятно най-много е била повлияна от тях9. Въпреки своята важност, обаче, и едното, и 
другото са слабо осветлени в историографията, а по-широката публика едва ли изобщо 
е чувала нещо по този въпрос.  

Първите си по-трайни контакти с поляци Чомаков осъществява в Париж. Това 
става през 1848, когато той, завършил медицина в Италия, заминава да специализира 
хирургия във френската столица. Престоят му там трае по-малко от година, като „той е 
в постоянно сношение с княз Чарториски”, дори получава писмата си от Турция чрез 
шефа на „Хотел Ламбер”.  

По време на дейността си в Цариград, първо като главен представител по Църков-
ния въпрос, а сетне и като член на управителното тяло на Екзархията, Чомаков е в най-
тясна връзка с полски емигранти – от които получава и на които прави услуги. 

Заради връзките му с поляци Чомаков е подозиран в желание да влезе в уния с па-
пата. Наистина, активисти на унията се опитват да го привлекат за своята кауза. Сред 
тях е и полковник Вл. Йордан, пратеник на Чарториски в Цариград. Йордан се среща с 
Чомаков през ян. 1862. Българският водач е на мнение полската емиграция да остави 
настрана религиозната пропаганда, но да окаже съдействие за образованието на бълга-
рите. В резултат на този разговор Йордан препоръчва настоятелно на „Хотел Ламбер“ 
да се подкрепи българската просвета. Недълго след този разговор дейност сред бълга-
рите начеват две млади католически конгрегации, полските „Възкресенци“ и френските 
„Успенци“. В 1863 възникват две училища, които с течение на времето ще се оформят 
като образцови средни учебни заведения; това са вече спомената Българо-католическа 
гимназия10 на поляците в Одрин и френският колеж „Св.Августин“11 в Пловдив. 

От днешна гледна точка най-интересно е сътрудничеството на Чомаков с полски 
емигрант в Турция при създаването на франкоезичната брошура „Българският въп-
рос”12. Тя излиза в началото на 1868. Освен че я пише заедно с поляк, Чомаков я и из-
дава под псевдоним с полско окончание („Коприщански”) – което е несъмнен прополс-
ки реверанс. Що се отнася до името на полския партньор на Чомаков, това може би е 
Чеслав Карски (Czesław Karski); известно време той бил подофицер при Садък паша, в 
писмо на който срещаме следните думи „... г-н Чеслав Карски, доста надарен младеж, 
казват – поет, но алкохолик ...“13 

Не може да се каже засега със сигурност как точно е изглеждала синергията меж-
ду Чомаков и Карски. „Когато искаше да напише нещо на французски – спомня си 

8 За Чомаков вж. Тодев, Ил. Д-р Стоян Чомаков (1819-1893). Живот, дело, потомци. Акад. изд. „Проф. 
Марин Дринов”, С., 2003, ч. 1-2; Същият. Д-р Стоян Чомаков (1819-1893) или как българите стават 
нация. Изд. „Кама”, С., 2006. 

9 За връзките на Чомаков с поляците вж. Тодев, Ил. Сливане в космополитните сфери на човешката 
дейност...” (Полското влияние върху д-р Стоян Чомаков). – в: Българското възрожденско общество – 
проблеми, борби и постижения. Сборник с изследвания в чест на 75-годишнината на доц. д-р Огняна 
Маждракова-Чавдарова. Ред. Ил. Тодев и др. С., 2012; този текст има и полскоезичен вариант: Todew, 
Il. Idee federacyjne dr. Stojana Czomakowa. – in: Balcerak, W. (ed.) Polska – Bułgaria w Europie Środkowej 
i Południowo-Wschodnej w wiekach XVII-XX. Podobieństwa, różnice, uwarunkowania. Warszawa-Łowicz, 
2003. 

10 За нея вж. у Тодев, Ил. Българското национално движение в Тракия 1800-1878. С., Акад. издателство 
„Проф. Марин Дринов”, 1994, с. 225 сл. и там цитираната литература. 

11 За „Св. Августин” вж. Фльори, А. Един френски колеж в България – „Свети Августин“, Пловдив, 
1884-1948. С., 2003. 

12 Вж. нейния двуезичен (френски оригинал и български превод) текст у Тодев, Ил. Д-р Стоян Чомаков 
(1819-1893), ч. 2, с. 372 сл. 

13 Widerszal, L. Bułgarski Ruch Narodowy. W., 1937, s. 193. 
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например по-сетнешният митрополит Варненско-Преславски Симемон14 – той си слу-
жеше с поляци, с които е имал връзки още като ученик в Париж. Поляци, които владе-
еха добре французския език, се намираха в Цариград по онова време и Чомаков до тях 
прибягваше, колкото пъти искаше да се напише нещо уязвително за гърците. Помня, 
че един поляк беше написал една брошура против гърците, която сипеше огън и жупел 
против тях.” 

Когато се говори за двустранните отношения с поляците, като правило ние бълга-
рите се чувстваме като по-малкия брат, който очаква и получава подкрепа и опека. Ето 
че в този случай виждаме по-различен тип взаимоотношения – не чак литературно не-
гърство от полска страна, но във всеки случай водеща българска роля или най-малкото 
равнопоставено „разделение на труда“. 

В Църковната борба брошурата „Българският въпрос“ играе ролята на манифест, 
чрез който е извоювана Екзархията.15 Но освен чисто историческото си и чисто българ-
ското си значение този текст притежава и едно много важно съвременно – и надбългар-
ско – измерение. Това е виждането за начина, по който следва да изглежда една из ос-
нови европеизирана Османска империя. Българите, с тяхната привързаност към своята 
народност, заявява българо-полската брошура 

„не представляват никаква пречка за нейните планове да свърже в едно различ-
ните народи, които населяват Империята. Сливане в космополитните сфери на чо-
вешката дейност, в науката, търговията, индустрията, общите държавни интереси; 
в същото време зачитане на националната самобитност – религия, език, бит. Ето 
сливането, което бихме искали да се осъществи между различните части на Импери-
ята и което би могло да се изрази със следната известна максима на един немски фи-
лософ: „Разнообразие в единството, свобода в порядъка.“  

Какъв коментар заслужава тази декларация? Както е известно, отоманизмът изли-
за напълно неуспешен. Нито отделните етноси в Турската империя се сливат в единна 
отоманска нация, нито самата империя оцелява. Ако българите не бяха се сдобили със 
собствена държава, тяхната съдба вероятно щеше да бъде сходна с онази на кюрди и 
арменци.  

Но, от друга страна, засвидетелстваната в „Българския въпрос” либерално-
демократична и ксенофилска визия за съсъществуване на различни етноси притежава 
определена ценност и актуалност. Тя напълно хармонира с днешното членство на Бъл-
гария в обединена Европа. За илюстрация достатъчно е само да се отбележи, че днес 
разширяващата се до панконтинентални размери Европейска общност декларира жела-
ние да положи върху същия принцип отношенията между различните си народи. Това е 
изразено в нейния девиз, приет през май 2000; той гласи: „Единство в многообразие-
то“. 

Т.е., европейската идея има и своите българо-полски корени – и те трябва да се 
познават и признават, както в България и в Полша, така и в целия ЕС. А това може да 
стане най-вече чрез активно полско-българско сътрудничество в областта на истори-
ческата наука. 

Такова сътрудничество може да се изгради с възстановяване на Българо-полската 
комисия на историците. Тя провеждаше ежегодни конференции – веднъж в България, 
веднъж в Полша, общо 20-ина на брой. От българска страна душа на комисията беше 
акад. Мито Исусов – първо като директор на Единния център по история, после като 

14 Симеон, митрополит Варнено-Преславски. Д-р Стоян Чомаков (Спомени). – В: Юбилеен сборник по 
миналото на Копривщица (20 април 1876 год. – 20 април 1926 год.). Ред. архим. Евтимий. [Т. 1]. С., 
1926., с. 19. 

15 Вж. за това у Тодев, Ил. Батак 1876 – мит или история? Текстове по Българско възраждане. С., 2013, с. 
145 сл. 
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директор на Института за история. След неговата смърт (1999) начело застана доц. 
Агоп Гарабедян. От полска страна партньор беше Институтът за история при ПАН. 
Разискваха се най-вече теми с актуално значение, някои от докладите бяха отпечатани16 
– едни на полски, други на български. Комисията беше твърде активна докъм първите 
няколко години от новото хилядолетие, след това нейната дейност прекъсна.  

Надявам се, че настоящата конференция ще допринесе за възстановяването на та-
зи полезна и необходима двустранна институция – както и за активизиране на сътруд-
ничеството между полските и българските историци. За това могат да допринесат и 
Конгрегацията на Възкресенците, и българската папска нунциатура, начело на която за 
наша радост стои поляк, Н. Пр. архиепископ Болонек. Ние предлагаме да се реанимира 
научно-изследователският проект „Ватиканът, католическият свят и българите“, в 
рамките на който през изминалите 20-ина години бяха осъществени разни научни ини-
циативи и ядро на който сега би могло да стане полско-българското сътрудничество на 
историците. Така ще продължим и ще доразвием една важна традиция – в полза на Бъл-
гария, на Полша, на обединена Европа, а и на славянската солидарност в съответствие с 
пожеланията на проф. Боян Пенев. 

16 Balcerak, W. (ed.) Polska – Bułgaria w Europie Środkowej i Południowo-Wschodnej w wiekach XVII-XX. 
Podobieństwa, różnice, uwarunkowania. Warszawa-Łowicz, 2003; Малцинствени и етнорелигиозни проб-
леми в Югоизточна и Централна Европа между двете световни войни. Доклади от научна конферен-
ция, проведена на 17-19 юни 2003. София. Институт по Балканистика при БАН. Съст. Агоп Гарабедян. 
С. 2005; Integracja i tożsamość narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej na przestrzeni dziejów. Red. El. 
Znamierowska-Rakk. W., 2007; Гранични и етнонационални конфликти в Средна и Югоизточна Европа. 
Доклади от [международна] научна конференция, София, 12-13 юли 2007, Институт по Балканистика 
при БАН) Съст. Агоп Гарабедян. С., 2008. 
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Prezentując kwestię słowiańskości w misji bułgarskiej zmartwychwstańców ograniczam 
się jedynie do wieku XIX, kiedy narody słowiańskie, poza Rosją i niewiele znaczącą Czarno-
górą, pozbawione były własnych państwowości. W tym bowiem stuleciu, w procesie odra-
dzania się narodów, wykreowano imaginarium słowiańskiej wspólnoty etnicznej, wskazując 

na znaczenie jej kultury i rangę św. Cyryla i Metodego. 
W literaturze poświęconej bułgarskiej misji zmar-
twychwstańców odnaleźć można teksty, które dowodzą, 
iż więzi słowiańskie były jednym z czynników umożli-
wiających polskim duchownym z tego zgromadzenia 
podjęcie pracy wśród Bułgarów.  

W polskim piśmiennictwie po krótkim okresie lat 
1815-1831, kiedy wspólnotę stanowić miały wszystkie 
narody słowiańskie, a Polakom i Rosjanom, ze względu 
na akty walecznej dzielności w przeszłości, przypisy-
wano słowiańską misję ratowania kultury europejskiej1, 
uwidocznił się nurt niechęci i wrogości wobec prawo-
sławnej Rosji. Krytycyzm wobec tych więzi wspólno-
towych uzasadniano opiniami, iż to rozłam Kościołów 
doprowadził do podziału Słowiańszczyzny i ukształto-
wał jej odrębne charaktery. Przeświadczenie o wyższo-
ści katolicyzmu nad prawosławiem tę niechęć dodat-
kowo miało tłumaczyć w obliczu działań podejmowa-
nych przez rosyjskie władze Królestwa Kongresowego 
zarówno wobec jego mieszkańców, jak i wobec pol-
skich emigrantów w Paryżu. We francuskim środowi-
sku wychodźców, w atmosferze postulowanego współ-

działania ludów i narodów słowiańskich, Bogdan Jański (1807–1840), ideowy przywódca 
działającej w Paryżu katolickiej grupy religijnej, znanej pod nazwą Domku Jańskiego, precy-
zował cele zawiązanego zgromadzenia.  

W 1836 roku w dokumencie O zasadach, celach i urządzeniach Konfederacji patrio-
tycznej katolików itd., zapisał, iż jednym z nich jest: 

„Zawiązanie stosunków z ludami nam pobratymczymi, polegających najprzód na udzie-
laniu im naszych widoków, rozeznaniu ich stanu towarzyskiego i obznajomieniu z nim 
naszych ziomków. Celem pośrednim unii jest usiłowanie związania na zasadach religij-

1 O pozytywnym nastawieniu do wspólnoty etnicznej Słowian składającej się z Polaków i Rosjan wypowiadał 
się Stanisław Staszic, Uwagi do „Rodu ludzkiego”, [w:] Pisma filozoficzne i społeczne, t. 2, wstęp i oprac. B. 
Suchodolski, Warszawa 1954. Szerzej o kwestii współdziałania polsko-rosyjskiego piszę w rozdziale Brater-
stwo polski-rosyjskie, [w:] Bracia Słowianie. Wizje wspólnoty a rzeczywistość, wyd. II, Warszawa 2013, s. 36-
50.  
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nych i obywatelskich unitów Konfederacji Ogólnej Tułaczów Polskich. Celem ostatecz-
nym przygotowanie Konfederacji Powszechnej Słowian ku obronie ich wiary, wolności i 
Ojczyzny. Środki, jakie dziś unia patriotyczna przedsiębierze, dla dopięcia tych celów, 
polegają: 

1. na ogłaszaniu drukiem stosownych pism i okólników, 
2. na korespondencji i misjach, 
3. na pracach naukowych, dotyczących naszej wiary i naszej sprawy ojczystej, 
4. na organizacji wewnętrznej unitów i zaprowadzeniu między nimi stosownych 
ustanowień religijnych i obywatelskich2. 

Wśród przedstawionych zadań stawianych przed młodą wspólnotą religijną Jański jako 
„pilniejsze”3 wymieniał więc zajęcie się innymi ludami słowiańskimi. Już w Rzymie, dyktu-
jąc przed śmiercią zalecenia dotyczące przyszłości zawiązanego zgromadzenia, uwzględniał 
konieczność kształcenia seminarzystów dla rzymskiego i unickiego obrządku4. Jak w swoim 
komentarzu zauważył autor monografii o zmartwychwstańcach John Iwicki, polityka Rosji 
uniemożliwiała zgromadzeniu osiedlenie się w Króle-
stwie Kongresowym przez ponad pół wieku, co z ko-
lei uczyniło łatwiejszym do zaakceptowania poszuki-
wanie innych obszarów służby apostolskiej5. W tym 
czasie kierunki misji wyznaczały działania papiestwa 
zmierzające do zjednoczenia chrześcijan prawosław-
nych z Kościołem rzymskim, uzasadnianych istnie-
niem nieznacznych różnic dogmatycznych. Takie sta-
nowisko było zgodne z przemyśleniami zawartymi w 
encyklice Piusa IX z roku 1848 In suprema Petri Apo-
stoli Sede. Cele natomiast w ramach Kongregacji 
Rozkrzewiania Wiary wyznaczała komisja kardynal-
ska Pro Negotiis Orientalis, która zajmowała się kwe-
stiami wyznaniowymi w części Imperium Osmańskiego 
zamieszkałej przez chrześcijan6. Niebawem w tym 
cie działań papiestwa znaleźli się członkowie Zgroma-
dzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa 
Chrystusa zwani powszechnie zmartwychwstańcami. 

Hieronim Kajsiewicz (1812–1873), jeden z naj-
bliższych współpracowników Jańskiego, współzało-
życiel zgromadzenia formułował te myśli w swoich próbach poetyckich, przekonując, że 
Słowianie na czele z Polską mogą odegrać na chwałę Bożą ważną rolę w nawracaniu Rosji: 

A Pan zastępów przed szyki waszemi, 
Jak poszum wód wiela, z wichry potężnemi 
Pójdzie i wrogi jak trzcinę obali 
I antychrysta na czele Moskali. 
A Polska strasznie się Panu rozmaże 
Z całą słowiańską bracią – co daj Boże – Amen7. 

2 B. Jański, Dziennik. 1830 – 1839, odczytał z autografu i oprac. A. Jastrzębski, Rzym 2001, s. 432. 
3 J. Iwicki, Charyzmat zmartwychwstańców. Historia zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, tłum. 

J. Zagórski, Katowice 1990, s. 33. 
4 J. Iwicki, s. 99. 
5 J. Iwicki, s. 63. 
6 J. Szaeffer, Historia Misji Bułgarskiej Zgromadzenia Zmartwychwstańców Pana Naszego Jezusa Chrystusa, 

„Zeszyty Historyczno-Teologiczne“ 1999, nr 4–5, s. 159–185. 
7 O. Hieronim Kajsiewicz, „Przegląd Lwowski“ 1878, z. 17, s. 227. 
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Idee dotyczące „zjednania Kościołowi Słowiańszczyzny“ zaczęli zmartwychwstańcy 
realizować kilkanaście lat po śmierci Jańskiego, kiedy po wojnie krymskiej Kongregacja 
Rozkrzewiania Wiary rozpoczęła wysyłanie na Bałkany duchownych. Takie próby podejmo-
wał Hipolit Terlecki (1808–1888), przez pewien czas zdeklarowany zwolennik unii kościelnej 
i obrońca misyjnej roli Polaków w Rosji oraz w „innych krajach słowiańskich schizmatyc-
kich”. W swoich listach zwracał uwagę na konieczność starannego przygotowania misjonarzy 
do takich zadań i postulował utworzenie Kolegium Słowiańskiego w Rzymie – które przygo-
towywałoby duchownych do pracy także wśród sześciu milionów Słowian „schizmatyków w 
Turcyi” – gdzie nauczano by języków słowiańskich, w tym cerkiewnego, ruskiego, serbskiego 
i iliryjskiego8. 

Na ziemiach bułgarskich, po klęsce Rosji w wojnie krymskiej, ujawniła się pogłębiona 
refleksja nad kwestiami odrodzenia narodowości i świadomości bułgarskiej, odsłaniając zróż-
nicowane nurty ideowe, które miały doprowadzić do utworzenia niezależnego państwa i wła-
snego Kościoła. Poza rosyjskim oddziaływaniem, które posługiwało się hasłami braterstwa 
słowiańskiego i przynależnością do świata Slavia Orthodoxa, w bułgarskiej przestrzeni teryto-
rialnej zaznaczały się wpływy greckie, serbskie i zachodnioeuropejskie. Dało o sobie znać 
także oddziaływanie polskie, które w pewnym zakresie kształtowało negatywny stosunek 
Bułgarów do Rosji9. Polacy, podejmując działania na tym obszarze, także często powoływali 
się na więzi etniczne i przynależność do tego samego słowiańskiego etnosu. Choć pierwsi 
Polacy przybyli na ziemie bułgarskie jeszcze po powstaniu listopadowym, a kolejni po po-
wstaniu na Węgrzech, najbardziej znacząca grupa pojawiła się właśnie po wojnie krymskiej, 
w której walczyli po stronie Porty10. Osiedlając się w Imperium Osmańskim, Polacy szerzyli 
wśród Słowian antyrosyjską propagandę. Takie stanowisko reprezentował zarówno wysłannik 
księcia Adama Czartoryskiego na Wschodzie Władysław Jordan (1819–1891), jak i Michał 
Czajkowski (1804–1886). W założeniach politycznych Hotelu Lambert akcja wschodnia mia-
ła służyć za narzędzie walki z Rosją, a przez głoszenie postulatu reform w Turcji i polepsze-
nia doli chrześcijan rosnąć miało poczucie łączności etnicznej ze Słowianami bałkańskimi. 
Zaczęto więc zwracać uwagę na ziemie bułgarskie jako jeden z najważniejszych terenów pol-
skich działań na tym obszarze. Jeszcze w pierwszej połowie wieku M. Czajkowski udzielił 
wsparcia duchownym bułgarskim Iłarionowi Makariopołskiemu (1812–1875) i Neofitowi 
Bozwelemu (ok. 1785–1848) w staraniach o Cerkiew niezależną od greckiego patriarchatu. 
Bozweli wystosował nawet list dziękczynny do Czartoryskiego, polecając Bułgarów jego dal-
szej opiece11.  

Niemniej jednak bułgarskie aspiracje zarówno w sprawie niezawisłego Kościoła, jak i 
zniesienia panowania tureckiego nie zostały wówczas urzeczywistnione. Trwająca nadal do-
minacja kleru greckiego sprawiła, iż bułgarska kwestia kościelna znów zaczęła być aktualna. 
Istnienie różnych prądów ideowych w tym czasie zaowocowało wieloma pomysłami na jej 
rozwiązanie. W tej sytuacji z jednej strony poszukiwano pomocy w protekcji Rosji, z drugiej 
zaś przedstawiciele radykalnie nastawionej młodej inteligencji bułgarskiej na czele ze Stoja-
nem Czomakowem (1819–1893) podejmowali samodzielne próby zmierzające do utworzenia 
niezależnego Kościoła bułgarskiego. 

8 P. Smolikowski, Historya Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, t. 4, Kraków 1896, s. 257–260. 
9 49 M. Handelsman, Dziennik misji gen. Wysockiego do Turcji 1853–1855, „Przegląd Historyczny“ 1933, z. 2, 

s. 454–522; J. Skowronek, Wkład emigracji polskiej w odrodzenie Bułgarii, [w:] Trzynaście wieków Bułgarii. 
Materiały polsko bułgarskiej sesji naukowej, Warszawa 28–30.10.1981, red. J. Siatkowski, Warszawa 1983, 
s. 257–265.196 

10 O Polakach, którzy znaleźli się w Imperium Osmańskim z powodów politycznych jeszcze po konfederacji 
barskiej, wspomina F. H. Duchiński, Polacy w Turcii, Londyn 1856, s. 50. Szerzej kwestię emigracji polskiej 
omawia J. S. Łątka, Uchodźcy i emisariusze, [w:] idem, Polacy w Turcji, Lublin 1980, s. 20–29; idem, Słow-
nik Polaków w Imperium Osmańskim i Republice Turcji, Kraków 2005. 

11 T. Dąbek-Wirgowa, Historia literatury bułgarskiej, Wrocław 1980, s. 75–76. 
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W staraniach o uwolnienie się spod wpływu greckiego zwierzchnictwa w Cerkwi poja-
wiły się również głosy propagujące unię z Rzymem12. Wyłonił się nurt przywrócenia więzi z 
Kościołem łacińskim i zaczęła się stopniowo aktywizować propaganda katolicka13 na Bałka-

nach. Głównym zwolennikiem utworzenia unii 
kościelnej stał się wychowanek lazarystów Dragan 
Cankow (1828–1911), późniejszy uczestnik zało-
życielskiego zebrania parlamentu Księstwa Bułga-
rii (1879) i premier bułgarskiego rządu, o którym 
po latach pisano w Polsce, iż był to „jeden z naj-
bardziej bezinteresownych rzeczników zbliżenia 
Bułgarii z Europą” 14. Motywy jego postępowania 
w okresie prób nawiązania kontaktów z Rzymem, 
krytycznie oceniał zmartwychwstaniec Paweł 
Smolikowski (1849-1926), przypisując Canko-
wowi przede wszystkim snucie intryg i chęć reali-
zacji własnych ambicji15. Nawiązywał tym samym 
do jego rezygnacji między rokiem 1862 a 1863 z 
członkostwa w kościele unickim i ponowne przy-
jęcie prawosławia. Gdy więc powróciła koncepcja 
sojuszu z Rzymem i podjęto próbę utworzenia na 
terytorium bułgarskim Kościoła unickiego, istniały 
już formalne przesłanki do pracy wśród Słowian 
bałkańskich. Ze strony bułgarskiej myśl połącze-
nia z Kościołem zachodnim, wymierzoną prze-

ciwko greckiej hierarchii kościelnej, pierwszy przedstawił w 1857 roku właśnie Dragan Can-
kow. W nurcie misji tworzenia Kościoła unickiego znaleźli się także Polacy należący do 
zgromadzenia zmartwychwstańców i odwołujący się do etnicznego pokrewieństwa z Bułga-
rami. W nawiązaniu do myśli swego założyciela Bogdana Jańskiego chcieli przeciwdziałać 
„wpływom pogańskim, propagując wychowanie chrześcijańskie”. Poczynania te tłumaczył w 
setną rocznicę powstania zgromadzenia Władysław Kwiatkowski, opierając się na materia-
łach Jańskiego: 

Katolicyzm sprzymierza nas z innemi ludami słowiańskimi, usposobionemi do 
wolności. Wyznacza nam cel naszych usiłowań względem większości Słowiańsz-
czyzny, która jest grecka i dlatego też propaganda wobec schizmy jednym z naj-
główniejszych naszych celów16. 

12 Pominięto tu zagadnienia związane z podejmowanymi wcześniej próbami działalności misyjnej Kościoła 
katolickiego na ziemiach bułgarskich jeszcze przed panowaniem tureckim. Pisze o tym zarówno P. Smoli-
kowski, Listy o Wschodzie do redaktora pisma „Dobry Pasterz“, Lwów 1883, s. 29–45, M. Todorova, Bałka-
ny wyobrażone, tłum. P. Szymor, M. Budzińska, Warszawa 2008, s. 147–148, jak i W. Jóźwiak, Rzym – Buł-
garia. Historia kontaktów i drogi do unii, „Zeszyty Historyczno-Teologiczne“ 1999, nr 4–5, s. 89. 

13 Rolę katolicyzmu na ziemiach bułgarskich omawiał m.in. S. Ełdyrow, Katolicy w Bułgarii 1878–1989. Stu-
dium historyczne, Sofia 2002. Zob. recenzja: G. Szwat-Gyłybowa, „Przegląd Powszechny” 2003, nr 4, s. 159–
163; K. Krzeszewska, Nieznane aspekty działalności propagandy katolickiej na ziemiach bułgarskich w 
pierwszej połowie XIX wieku, [w:] Religijna mozaika Bałkanów, s. 202–207. 

14 J. Grzegorzewski, Dragan Cankow, „Świat Słowiański” 1911, nr 77, s. 356. Ludwik Widerszal zwraca uwagę 
na ewolucję poglądów Cankowa i jego późniejsze zajęcie pozycji rusofilskich. Zob.: L. Widerszal, Najnowsze 
studia (1914–1935) o epoce bułgarskiego odrodzenia narodowego, „Przegląd Historyczny“ 1936, t. XXXIII, 
z. 1, s. 253. 

15 P. Smolikowski, Założenie misyi ks. Zmartwychwstańców w Adryanopolu, Kraków 1897, s. 17–18. 
16 W. Kwiatkowski, Historia zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego w stuletnią rocznicę jego założenia, 

Albano 1942, s. 11.199.  
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Bohdan Józef Zaleski (1802-1886) 

Wysłannik Czartoryskiego, Władysław Jordan utrzymujący z Cankowem bliskie kon-
takty, podkreślał w swoich wystąpieniach znaczenie idei unijnej dla Bułgarów, widząc w niej 

przede wszystkim jeszcze jeden element walki politycznej 
z Rosją17.  

Działania prowadzące do zawarcia unii rozpoczęto 
po interwencji wiernych z eparchii kukuskiej (Kukusz, 
dziś Kilkis w Macedonii greckiej), którzy wystosowali do 
Piusa IX petycję o przyjęcie ich do jedności kościelnej 
(1859). I tak 30 grudnia 1860 roku delegacja licząca około 
dwustu osób przybyła do Konstantynopola w celu prze-
prowadzenia rozmów z przedstawicielem papieskiego wy-
słannika i okazania petycji z dwoma tysiącami podpisów w 
sprawie unii z Kościołem katolickim. Podpisany akt unii, 
który miał zostać przedstawiony papieżowi, przywracał 
pamięć o bułgarskich związkach z Kościołem rzymskim w 
przeszłości oraz o bułgarskim dziedzictwie autorytetu 
świętych Cyryla i Metodego: 

Świat Chrześcijański nie przypomniał dotychczas, iż naród bułgarski miał sobie, 
przez Świętych Apostołów Cyrylla i Metodego, nadaną hierarchę odrębną, naro-
dową i kanoniczną, spojoną ze Świętym Kościołem Powszechnym Rzymskim, 
węzłem synowskiego posłuszeństwa. (…) naród bułgarski, pragnąc przede 
wszystkim dochować w czystości wiarę przyjętą od Świętych Apostołów posta-
nowił zerwać węzeł łączący go z anty-kanonicznym patriarchatem i duchowną 
swoją matkę, święty Kościół bułgarski, oddać na nowo pod powagę i opiekę 
Świętego Kościoła Powszechnego18.  

Niedługo po tym wydarzeniu rozległy się głosy radości Polaków z „nawrócenia” buł-
garskich „braci Słowian“. Jednym z nich była pieśń związanego z polskimi emigrantami w 
Paryżu, poety Bohdana Józefa Zaleskiego Chwała Bogu!, ujawniająca entuzjazm dla działal-
ności Kurii Rzymskiej na Bałkanach i prób ustanowienia unii kościelnej:  

Lik Słowiańskich Apostołów,  
Błogosławią bratnie grono; 
Wojciech, Cyryl i Metody,  
Ze spełnionej radzi zgody. (…) 
Rzymska Rzeszo pobratyma, 
Lechu, Czechu i Morawcze, 
Brat nam wraca! Palmę trzyma, 
 
I na światło patrzy zbawcze; 
Bułgar bierze pomazanie! 
Bijmyż czoły, o! Słowianie. (…)  

Polsko! Polsko na popiele!  
Zanim Chrystus cię namaści,  
Jak bolałaś, miłuj wiele!  
Stój na straży bratnich włości,  
Na Planety dzisiaj Nowiu  

17 L. Widerszal, Najnowsze studia…, s. 108–109, 119–120; idem, Z papierów Aleksandra Ekzarcha, „Przegląd 
Historyczny“ 1935, z. 2, s. 265–278.200 

18 H. Kajsiewicz, O Unii bulgarskiej. Rys historyczny, Paryż 1863, s. 44-45.  
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Josif Sokolski (1786–1879) 

Dzień i noc bądź w pogotowiu,  
Car? czy czart? – gdy skiniesz – w a r a?  
Lechu, Czechu i Morawcze,  
W Imię Boże ręce zbawcze  
Wyciągniemy do Bułgara19. 

Perspektywa przyjęcia unii nie tylko sankcjonowała przynależność Bułgarów do wspól-
noty słowiańskiej, ale dawała nadzieję na zmniejszenie roli Rosji w tej części Bałkanów. Za-
leski sugerował przy tym, że misję ewangelizacyjną wśród Bułgarów mogliby wypełniać Po-
lacy, gdyż w przeszłości dali dowód męstwa i heroizmu 
na tych terenach. Zdaniem autora, zaprzyjaźnionego ze 
zmartwychwstańcami, to właśnie Polakom za doznane 
wcześniej cierpienia powinno było się należeć przewod-
nictwo w ruchu słowiańskim i pracy misyjnej20. 

Pius IX przyjął unię z Rzymem 22 stycznia 1861 
roku, a w kwietniu tego samego roku archimandryta 
Josif Sokolski został konsekrowany na urząd biskupa. 
Obejmując stanowisko, przyrzekał wierność i lojalność 
wobec Kościoła rzymskokatolickiego. Na wieść o tym 
wydarzeniu książę Adam Czartoryski zapewnił o finan-
sowym wsparciu misji polskiej i obiecywał wspieranie 
polskich duchownych w przyszłości, o ile pozbawieni będą 
innych dochodów21. Papież wstrzymał się jednak z 
zją o założeniu patriarchatu, który zgodnie z wymogami 
formalnymi musiałby obejmować pół miliona wiernych 
i mieć kilku biskupów diecezjalnych. A choć liczba 
wiernych bułgarskiego Kościoła unickiego w początko-
wym okresie jego funkcjonowania rosła bardzo szybko, 
nie osiągnęła wymaganej przez Rzym granicy. Już w 
czerwcu 1861 roku w kancelarii głównej unitów w Kon-
stantynopolu zarejestrowanych było 14500 osób, a ko-
lejne ubiegały się o członkostwo22. Papież, zainteresowany rozwojem sytuacji wśród chrze-
ścijan na Bałkanach, zlecił zapoznanie się z tamtejszą sytuacją swemu specjalnemu namiest-
nikowi. Jakkolwiek na ziemiach bułgarskich istniały już szkoły prowadzone przez francuskie 
zgromadzenie lazarystów, działali też duchowni ze zgromadzeń pasjonistów, kapucynów i 
asumpcjonistów, na papieskiego wysłannika wybrano Polaka, argumentując to bliskością et-
niczną Słowian i podobieństwem ich języków. Misję zlecono rezydującemu w Rzymie Hiero-
nimowi Kajsiewiczowi23. Owocem jego rekonesansu na ziemiach bułgarskich, który trwał od 
5 do 23 października 1862 roku, były uwagi i przemyślenia o minionych dziejach Bułgarów, a 

19 J. B. Zaleski, Chwała Bogu! Hymn Polski na wiadomość o nawróceniu się Bułgarów, Paryż 1860, s. 1–4. 
20 Z perspektywy kilku dziesięcioleci filozof Wincenty Lutosławski twierdził, iż każdemu narodowi, zwłaszcza 

polskiemu, przeznaczano do wypełnienia misję powierzoną przez Opatrzność, a powszechne uznanie mesja-
nizmu mogłoby spowodować polityczną unię ludów. Dlatego też w odczuciu anonimowego autora paryskiej 
„Młodej Polski“, pisma wydawanego w latach 1838–1840, niezmienna pozostawała wiodąca rola narodu ze 
względu na jego katolicyzm, słowiańskość i europejskość. Z tego powodu jego istnienie miałoby być potrzeb-
ne Kościołowi, Europie i cywilizacji w ogóle. Zob. W. Lutosławski, Mesjanizm jako polski światopogląd na-
rodowy, [w:] Spór o charakter narodowy filozofii polskiej. Antologia tekstów 1810-1946, wybór, wstęp, przy-
pisy S. Pieróg, Warszawa 1999, s. 409-416. 

21 P. Smolikowski, Założenie misyi…, s. 3. 
22 J. Iwicki, Charyzmat zmartwychwstańców…op. cit., s. 209. 
23 A. Kardaś, Hieronim Kajsiewicz – nawrócony emigrant. Apostoł duchowego zmartwychwstania, „Zeszyty 

Historyczno-Teologiczne“ 2006, nr 12, s. 189–214. 
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także wskazówki dotyczące perspektyw ich du-
chowego rozwoju pod opieką Kościoła rzymskie-
go.  

W relacjach z podróży wskazywał więc Kaj-
siewicz na związki Bułgarów z cywilizacją łaciń-
ską. Winą za ich oddalenie od Europy obarczał 
przede wszystkim greckie sąsiedztwo, a wszelkich 
niepowodzeń tego narodu upatrywał w działalności 
i postawie fanariotów wobec Słowian. Pisał, że 
„mógłby był i naród bułgarski zostać wzorowym 
narodem katolickim, gdyby nie wpływ grecki, fa-
talnie przenizujący całe ich dzieje”24. Zdaniem 
duchownego to katolicyzm zapewniłby im właści-
wą, wysoką pozycję wśród cywilizowanych naro-
dów Europy i wzbogacił ich kulturowo. Argumen-
tem na rzecz jakości poziomu, który niesie cywili-
zacja łacińska, była dla Kajsiewicza sytuacja kato-
lików bułgarskich, którzy mimo prześladowań po-
zostali oddani Rzymowi i wiernie stali na straży 
bułgarskiej tradycji – w przekonaniu autora mogli-
by pod każdym względem służyć za wzór innym 
chrześcijanom. Uważał przy tym, że zadaniem Sto-
licy Apostolskiej byłoby wspieranie dążeń Bułgarów do zjednoczenia z Kościołem katolic-
kim, a wierni z Francji i katolickich ziem słowiańskich w różny sposób powinni podtrzymy-
wać te starania. Przypominał więc, że wcześniejsze próby współdziałania obu Kościołów były 
bezowocne, gdyż walki wewnętrzne, a ostatecznie grzech manicheizmu25 – jak twierdził Kaj-
siewicz – przyczyniły się do tego, że na pięć wieków państwo utraciło niezależność: 

Jedna Bułgarya upadła ze szczętem: dlaczego? Zapewne dzieje jej, tylokrotnie 
przeniewierstwo Bogu i Kościołowi, tyle okrucieństw i spustoszeń, których się 
dopuściła, usprawiedliwiają aż nadto sądy Boże i wielką chłostę dziejową. (…) 
Bułgarya była nasiennikiem herezyi, obrzydłej sekty Manichejskiej26. 

Jak dalej objaśniał, przez to właśnie wtedy sam wyraz „Bułgar dla chrześcijan Zachodu 
stał się wyrazem obelgi”27, a cierpienia, jakie miały spaść w wyniku niewoli tureckiej, były 
dla tego narodu po prostu karą za odszczepieństwo i różnowierstwo. Kajsiewicz, krytycznie 
odnoszący się do bułgarskiej schizmy w przeszłości, obiektywnie spoglądał na dokonania 
Rosji na ziemiach bułgarskich, twierdząc w swym sprawozdaniu, że to ona przyczyniła się w 
dużej mierze do poprawy sytuacji mieszkańców tych obszarów. Zwracał też uwagę na fakt, iż 
próby przywrócenia niezależności Kościoła przy wsparciu Rosji okazały się nieskuteczne i 
dlatego Bułgarzy zwrócili się o pomoc do Rzymu. Wysłannik papieża powielał przy tym nie 
tylko opinie o podziale Europy na część okcydentalną i orientalną, dowodząc wyższości tej 
pierwszej, ale i utwierdzał stereotyp Bułgara jako barbarzyńcy, dla którego jedynym rozsąd-
nym rozwiązaniem byłoby przejście pod opiekę Kościoła łacińskiego. To bowiem, jak pisał, 
pozwoliłoby mu znaleźć się w lepszej części Europy: 

24 H. Kajsiewicz, O Unii bułgarskiej..., s. 17. 
25 Herezja bogomilska z jej uwarunkowaną światopoglądowo fabularyzacją i ożywieniem w dziewiętnasto-

wiecznej Bułgarii jest tematem obszernego studium G. Szwat-Gyłybowej, Haeresis bulgarica w bułgarskiej 
świadomości kulturowej XIX i XX wieku, Warszawa 2005. Wyd. bułgarskie: Haeresis bulgarica в 
българското културно съзнание на XIX и XX век, прев. В. Деянова, София 2010. 

26 H. Kajsiewicz, op. cit., s. 34. 
27 Ibidem, s. 35. 
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Tomasz Brzeska (1818–1900) 

O! Bracia nieszczęśliwi, bracia plemienni, bracia chrztu ś. pozwólcie, że wam 
powiem słowo prawdy, które może was doleci. (…) Kiedym was widział w tak 
wielkim upadku społecznym, umysłowym i moralnym, żal mój się obrócił nie 
przeciwko wam, ale przeciw Grekom, którzy was do takiego stopnia sprowadzili; 
oświadczyłem niektórym z was, że póki mi życia sercem będę Bulgarem i praco-
wać nie ustanę w miarę małego mojego przemożenia, nad uleczeniem ran, które 
Grecy wam zadali. (…) Greków nie cierpicie, a kochacie ich błędy, ich pychę, ich 
przekupstwo, ich dwójznaczność. Podobni do Słowian, z niemiecka wychowa-
nych, którzy przeciwko Niemcom, z całą pedanteryą niemiecką szermują. (…) A 
gdybyście z pod nich się wyrwali, wpadniecie w ręce nie lepszego synodu peters-
burskiego. Jeśli zaś chcecie zostać ludźmi, chrześcijanami prawdziwymi, Euro-
pejczykami, zachowując obrządek słowiański, który jak Rzym wam dał, tak go 
wam nie broni; zjednoczcie się z Rzymem po synowsku, w duchu pokory i miło-
ści, i dajcie mu się wychować. Takie było podwójne wasze zadanie od początku, 
jakoby odpowiednio mieszanemu waszemu pochodzeniu, azyatycko-
europejskiemu, turańsko-słowiańskiemu, stykać się ze Wschodem obrzędem – 
duchem i cywilizacją z Rzymem, i Zachodem. Tyleście już razy zmarnowali dar 
Boży, jeżeli i teraz po pięciowiekowej chłoście Bożej, poczciwiej i wierniej nie 
postąpicie, pogardzeni od Turków, pogardzeni i znienawidzeni od Greków, 
opuszczeni zostaniecie od Zachodu, dzięki któremu świat wie o was cokolwiek, i 
wyraz Boulgare stanie się znowu wyrazem obelgi i pogardy28.  

W przekonaniu autora misyjną działalność wśród Bułgarów mogliby prowadzić Polacy, 
co byłoby także wypełnieniem historycznego powołania Polski względem Słowiańszczyzny. 

I tak w roku uroczystych 
obchodów milenijnej roczni-
cy rozpoczęcia misji wiel-
komorawskiej przez św. Cy-
ryla i Metodego, w kwietniu 
1863 roku wyruszyli z Rzy-
mu do Konstantynopola 
pierwsi polscy zmartwych-
wstańcy – Ignacy Kacza-
nowski (1800–1873) i brat 
Marcin Janus – odpowie-
dzialni za misję bułgarską. 
Jeszcze w sierpniu tego roku 
w Adrianopolu, który stał się 
centralnym ośrodkiem zgro-
madzenia, otwarto szkołę 

elementarną, gdzie zaczęto nauczać języka francuskiego i bułgarskiego oraz katechizmu29. 
Parę miesięcy później do Adrianopola dotarli kolejni duchowni: Tomasz Brzeska (1818–
1900) oraz Franciszek Zerer. 

28 Ibidem, s. 63–64. 
29 Uczniowie bułgarskich szkół prowadzonych przez zmartwychwstańców posługiwali się przygotowanymi 

przez nich katechizmami. Zob.: Т. Бжеска, Католическый катихызисъ, Едирне 1884; idem, Катехизисъ. 
Раководство за сръдни и специални училища, wyd. 3, Одринъ 1912; L. Krzywonos, 140 lecie Misji Zmar-
twychwstańców w Bułgarii, „Zeszyty Historyczno Teologiczne“ 2004, nr 10, s. 61–74; W. Jóźwiak, Piśmien-
nictwo misji adrianopolskiej, „Zeszyty Historyczno Teologiczne“ 2002, nr 8, s. 85–95; idem, Bułgarskie 
dziewiętnastowieczne katechizmy unickie, „Pamiętnik Słowiański” 2003, t. LIII, z. 1, s. 21–31. 

 
Ignacy Kaczanowski (1800–1873) 
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Dziedziniec szkoły w Adrianopolu. 

Po roku przybyli dalsi członkowie zgromadzenia, Szymon Kobrzyński (1834–1903) 
i Bartłomiej Morawiec (1834–1903). Napływ Polaków, którzy mieli przewodzić w pracy 
duszpasterskiej, spotkał się z 
różnymi opiniami. Z jednej stro-
ny spowodowało to szerzenie się 
poglądów, jakoby Polacy byli 
predestynowani do wypełniania 
misji na Bałkanach. Taki punkt 
widzenia reprezentował zaprzy-
jaźniony z Kajsiewiczem pisarz i 
stronnik Hotelu Lambert Broni-
sław Zaleski (1819–1880). 
Twierdził, że tylko Polacy mo-
gliby sprostać zadaniu, jakim 
było doprowadzenie do zbliżenia 
między Bułgarami a Rzymem, 
gdyż „dla pobratymstwa języ-
ków, a w pewnej mierze obycza-
jów i charakterów nawet, łatwiejszy od ludzi zachodnich mają przystęp do Bułgarów”30. 
Z drugiej zaś strony polski udział w misjach został oceniony krytycznie przez arcybiskupa 
unickiego Rafaiła Popowa, który nie zgadzał się ze zmartwychwstańcami adrianopolskimi, 
twierdząc, że „pragną robić z dzieła bułgarskiego polską propagandę”31. Mimo przeszkód, na 
które składały się między innymi problemy natury finansowej, udział Rosji w zakładaniu 
szkół na ziemiach bułgarskich i szerzenie propagandy antykatolickiej32, członkowie zgroma-
dzenia prowadzili szkoły z internatem dla dzieci (z najbardziej znanym kolegium w Adriano-
polu), założyli seminarium dla kandydatów do kapłaństwa w tym obrządku, przystosowali 
księgi liturgiczne do odprawiania nabożeństw w języku bułgarskim, a ich drugą siedzibą w 
niedługim czasie (1866) stało się Małe Tyrnowo. Gdy w 1869 roku przybyli do pracy nowi 
polscy misjonarze, na ziemiach bułgarskich istniały już dwie szkoły z kaplicami, jedna w ob-
rządku łacińskim, druga wschodnim. Towarzyszące w pierwszym okresie misji uprzedzenie 
do działań Polaków ustępowało bardzo powoli. Bułgarzy obawiali się, że dzieci w prowadzo-
nych przez zmartwychwstańców szkołach zapomną rodzimego języka i będą zmuszane do 
zmiany obrządku. Stopniowemu przełamaniu niechęci przysłużył się wysoki poziom kształ-
cenia w placówce adrianopolskiej, która skupiała uczniów różnych wyznań i narodowości, nie 
różnicowała ich statusu społecznego, a językiem komunikacji uczyniła bułgarski. Wymier-
nym efektem działalności kolegium stało się niebawem zapotrzebowanie na jej absolwentów, 
którzy bez problemów znajdowali zatrudnienie w urzędach Rumelii33. 

Tymczasem w 1870 roku na mocy wydanego przez sułtana firmanu doszło do utworze-
nia niezależnego egzarchatu bułgarskiego w tych częściach imperium, w których mieszkały 
przynajmniej dwie trzecie ludności bułgarskiej34. Co prawda nie ustały wówczas działania 
Kongregacji Rozkrzewiania Wiary i nadal angażowano kolejnych polskich zmartwychwstań-
ców do misji katolickich na Bałkanach, ale w tej sytuacji, jak pisał po wielu latach historyk 
zgromadzenia John Iwicki, „mimo gorliwości i ciężkiej pracy zmartwychwstańców sprawa 
unicka w Bułgarii była sprawą przegraną”35. O przyczynach niepowodzenia unii pisał też wie-

30 B. Zaleski, Ksiądz Hieronim Kajsiewicz, Poznań 1878, s. 219. 
31 L. Widerszal, Najnowsze studia…, s. 156. 
32 J. Iwicki, op. cit., s. 216. 
33 P. Smolikowski, Listy o Wschodzie…, s. 61.206 
34 F. Sławski, Bułgaria. Dzieje i piśmiennictwo w zarysie, Kraków 1947, s. 14. 
35 J. Iwicki, op. cit., s. 447.  

15 
 

                                                 



 
Paweł Smolikowski (1849-1926) 

loletni pracownik misji adrianopolskiej, Paweł Smolikowski, który działał w Bułgarii w la-
tach 1874–1882. Ukazując sytuację bułgarskich wiernych, wskazywał, że wielowiekowa do-
minacja greckich duchownych zrodziła obawy przed narzuceniem przez misjonarzy łaciny w 

liturgii, a w odbiorze wiernych rodziła przekonanie, że 
„kapłan, religia, obrządek były tylko środkami użytemi 
do ich wynarodowienia”36. W jego opinii trudności w 
funkcjonowaniu misji rzymskich w Bułgarii były też 
związane ze słabą wiarą bułgarskich biskupów i moty-
wami, jakimi kierowali się, przechodząc na stronę unii. 
Powołując się na wypowiedzi unickiego biskupa Nila 
Izworowa, twierdził, że biskupi prawosławni byli po 
prostu pozbawieni wiary, gdyż głównym motywem ich 
konwersji był czynnik finansowy – przejście na stronę 
unii mogłaby zapewnić obietnica stałej pensji37, co sta-
rali się pozyskać od papieskiego wysłannika w Kon-
stantynopolu. Jak zauważył, sprawa przynależności 
kościelnej obojętna była także samemu ludowi bułgar-
skiemu. Dowodził, że łatwość zmiany przekonań reli-
gijnych wynikała z „indyferencji wyznaniowej”38. 

Jednak, jak zaznaczył Smolikowski, inaczej wy-
glądała już kwestia wyznaniowa wśród młodszej gene-
racji duchowieństwa bułgarskiego, a szczególnie wśród 
wychowanków adrianopolskiego seminarium i księży 

kształconych w Rzymie. W ocenie polskiego zmartwychwstańca sama schizma w drugiej 
połowie XIX wieku była przede wszystkim wyrazem dążeń do tworzenia kościołów narodo-
wych39. Nie bez znaczenia było też, jak pisał, myślenie magiczne Bułgarów, a jednym z jego 
przejawów było posługiwanie się kalendarzem informującym o dniach, kiedy nie wolno było 
wypowiadać pewnych słów lub należało powstrzymywać się od wszelkich prac, by uchronić 
się przed nieszczęściem40. 

Kulisy działalności misji katolickich i drogę Kościoła bułgarskiego do niezależności 
ujawniał kilkanaście lat później kolejny duchowny, redaktor pisma „Misje Katolickie” Józef 
Hołubowicz (1835–1887). Oparł on swoją wiedzę41 na relacjach polskich księży, opisach prac 
misjonarskich, rocznikach dotyczących krzewienia wiary oraz na książce podróżnika i geo-
grafa Feliksa Kanitza (1829–1904) Donau – Bulgarien und der Balkan. Dla Hołubowicza, jak 
i dla całego duchowieństwa łacińskiego, Bułgarzy byli schizmatykami, natomiast udział Pola-
ków w misjach katolickich na ziemiach bułgarskich, podobnie jak Kajsiewicz i Bronisław 
Zaleski, uzasadniał przynależnością do jednej rodziny słowiańskiej. Z przekonaniem dowo-
dził więc, że to właśnie Polacy jako Słowianie winni być zainteresowani losem swych pobra-
tymców. Wypowiadając się na temat więzi łączących ich z Bułgarami, stawiał się przy tym w 
pozycji silniejszego i bardziej uświadomionego Słowianina, który należy do właściwego Ko-
ścioła: 

Prawdziwie nadeszła chwila podania ręki biednym Słowianom, a zwłaszcza tym, 
którzy od kilku już wieków dźwigali jarzmo tureckie, wystawieni na wszelkie 

36 P. Smolikowski, Listy o Wschodzie…, s. 59–60. 
37 Ibidem, s. 6–7.207 
38 Ibidem, s. 10. 
39 Ibidem, s. 18. 
40 Ibidem, s. 14. 
41 J. Hołubowicz, Bułgarya, jej przeszłość dziejowa i jej obecne narodowe i religijne odrodzenie, Kraków 1885. 
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zgubne wpływy islamu i szyzmy. Nasi to bracia – pokrewni nam rodem, pokrewni 
niedolą, a im nieszczęśliwsi, tem godniejsi naszego wsparcia. 

Lud bułgarski, który przetrwał kilka wieków najsroższego ucisku i dźwigał 
jarzmo podwójnej tyranii, muzułmańskiej i greckiej, który był skazany na zgubę, 
a raczej na zatratę wszelkich cech plemiennych i na zlanie się z narodem ciemięż-
ców, w pierwszej połowie tego wieku powstał do nowego życia. Obudziło się w 
nim poczucie własnej narodowości, które zdawało się już być stłumione na zaw-
sze. Uczuł on dotkliwie smutny stan poniżenia swego. Przez zetknięcie się z in-
nemi narodami słowiańskimi poznał przeszłość swoją, rozpatrzył się w dziejach 
przodków swoich i zapragnął być znowu narodem słowiańskim. Aby dojść do te-
go celu, uznał konieczną potrzebę nauki, nie tej, jaką mu podawali Grecy, od-
wieczni jego wrogowie w celu zhellenizowania Bułgaryi, ale nauki zrozumiałej, 
przystępnej, w swoim wykładanej języku42. 

W bałkańskich relacjach polskich autorów prezentowano obraz Bułgarów jako ludzi 
spokojnych, pracowitych, rozważnych i przywiązanych do rodziny. Charakteryzujący ich 
spokój, pogoda ducha, serdeczność i prostota43 stawały się wyróżnikiem w opozycji do nielu-
bianych Greków. Hołubowicz, podobnie jak wcześniej Kajsiewicz, twierdził, że „po samych 
rysach rozpoznać można prostodusznego Bułgara od chytrego Greka”44. Zdaniem autora to 
właśnie grecka hierarchia kościelna doprowadziła do zaniedbań w kształceniu niższego kleru, 
jakby celowo chciała go utrzymywać w stanie zupełnego nieuctwa, ciemnoty i poniżenia. 
Uważał przy tym, że różnica między popem a zwykłym wieśniakiem sprowadzała się do tego, 
że ten pierwszy umiał czytać, a czasami i pisać45. W swym komentarzu Hołubowicz dowo-
dził, że Bułgarzy przetrwali kilka wieków tyranii muzułmańskiej i greckiej dzięki kontaktom 
z innymi narodami słowiańskimi, to zaś umożliwiło im później poznawanie własnego dzie-
dzictwa i dążenie do kształcenia w rodzimym słowiańskim, a nie greckim języku46. 

Kilkunastoletni dystans od rozpoczęcia misji pozwolił Hołubowiczowi opisywać sto-
pień zainteresowania Bułgarów unią kościelną. Jak zauważył, było ono niewielkie, gdyż „ma-
ła tylko część narodu zdobyła się w r. 1861 na krok śmiały i rozwiązała trudność w rozumny i 
jedynie właściwy sposób, przyjmując uniję z Rzymem”47. Poza tym autor wskazywał na pro-
blemy, z jakimi borykały się misje. Z jednej strony u ich podłoża leżały działania wymierzone 
przeciwko Kościołowi katolickiemu i troska o jedność Bułgarów, z drugiej zaś miały one 
związek z polityką Rosji i tajemniczym zniknięciem głowy Kościoła unickiego, pierwszego 
wyświęconego w Rzymie egzarchy bułgarskiego Josifa Sokolskiego. Jak podają niektóre źró-
dła, Rosjanie nakłonili go do przejścia na emeryturę i wyjazdu najpierw do Odessy, a później 
do Kijowa, gdzie mieszkał do końca życia. Jego decyzja o rezygnacji po dwóch miesiącach z 
funkcji biskupa unickiego została przyjęta negatywnie i podważyła zaufanie wiernych do unii 
kościelnej, a zwolennicy unii potraktowali ją jako apostazję48. Niepowodzenie działań Rzymu 

42 J. Hołubowicz, op. cit., s. 245–246, 262–263. 
43 Ibidem, s. 23. Analizę historyczno-genetycznego typu Bułgara prostaczka na podstawie piśmiennictwa prze-

prowadziła T. Dąbek-Wirgowa, Pochwała prostaczka w literaturze bułgarskiej XVIII i XIX wieku, [w:] Kate-
goria narodu w kulturach słowiańskich, red. T. Dąbek‑Wirgowa, A. Z. Makowiecki, Warszawa 1993, s. 61–
69. 

44 J. Hołubowicz, op. cit., s. 28. 
45 Ibidem, s. 35. Identyczne wypowiedzi o poziomie wykształcenia bułgarskiego kleru przytacza P. Smolikow-

ski, Listy o Wschodzie… Można domniemywać, że to właśnie jego teksty były źródłem opracowania Hołubo-
wicza. 

46 J. Hołubowicz, op. cit., s. 262–263. 
47 Ibidem, s. 85. 
48 J. Iwicki, op. cit., s. 210. Jak zauważa Widerszal, w opracowaniach z lat 1914–1935, podejmowano próby 

rehabilitacji pamięci o Sokolskim. Zob. idem, Najnowsze studia…, s. 253.210 
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wynikało również z kreowania negatywnego stereotypu katolików, szerzonego, co zauważa 
Smolikowski, zarówno przez Greków, jak i przez zwolenników niezależnego Kościoła buł-
garskiego. To oni mieli rozpowszechniać nieprzychylne sądy o misjonarzach, głosząc, że ka-
tolicy są przeklęci, gdyż ich ciała po śmierci nie ulegają rozpadowi, lub strasząc niezdecydo-
wanych Bułgarów opowieściami, jakoby w Adrianopolu duchowni tylko po to przepasywali 
się sznurkami czy pasami, by dusić konających po udzieleniu im świętych olejów49. Trakto-
wanie takich pogłosek jako prawdziwych dla obserwatorów było dowodem niezwykłej zabo-
bonności ludu bułgarskiego, a tym samym powierzchowności jego wiary. Hołubowicz konsta-
tował, że samo zainteresowanie Bułgarów religią nie wynikało wcale z potrzeby duchowej, 
lecz z budzenia się ich świadomości narodowej50. Dlatego, jak pisał, przywódcy ruchu buł-
garskiego mieli posłużyć się religią wyłącznie w celu podkreślenia odrębności narodowej, co 
w dłuższej perspektywie było dla Rzymu zjawiskiem niekorzystnym: 

Po większej części byli to ludzie zupełnie obojętni dla religii; wywiesili jednak 
chorągiew religijną, bo wiedzieli, że religia jedynie zdoła rozbudzić zapał ludu i 
zjednoczyć ich skutecznie. Ale właśnie to podporządkowanie Kościoła sprawom 
politycznym, najgorzej na unię oddziałało51. 

Jak zauważali polscy autorzy, priorytetem dla Bułgarów była kwestia własnej niezawi-
słości. Uzyskali ją najpierw w postaci niezależnej Cerkwi; zaznaczyły się przy tym różnice 

między Europą okcydentalną a częścią należącą do 
świata Slavia Orthodoxa. Ścieranie się interesów 
dowiodło, że braterskie współdziałanie, inspirowane 
poczynaniami agentów Hotelu Lambert i Kurii 
Rzymskiej, posługujących się ideą bliskości etnicz-
nej między Polakami i Bułgarami, nie przyniosło 
oczekiwanego rezultatu. Bułgarzy mieli swoje kon-
cepcje kontaktów międzysłowiańskich, które pró-
bowali realizować w celu odzyskania państwowej 
suwerenności. 

Mimo niespełnionych w pełni oczekiwań nie 
zaprzestano misji rzymskich wśród Bułgarów, jakie 
prowadzili zmartwychwstańcy. Integratorami sło-
wiańskiego świata pozostawali Apostołowie Sło-
wiańszczyzny św. Cyryl i Metody, a jedność Ko-
ściołów leżała w ich działaniach ewangelizacyjnych, 
dając nadzieję, że dziedzictwo Braci Sołuńskich 
znajdzie swą kontynuację. Potwierdzały to słowa 
papieża Leona XIII kierowane w 1881 roku do rze-
szy pielgrzymów słowiańskich z prośbą o wspólne 
modlitwy do świętych Cyryla i Metodego by nad 

Słowiańszczyzną, która z woli boskiej miała być wybraną do wielkich zadań52, sprawowali 
opiekę. 

49 P. Smolikowski, Listy o Wschodzie…, s. 14. 
50 Badając relacje z wypraw zachodnich podróżników na Bałkany, podobne wnioski formułował Božidar Jezer-

nik, który przypominając, że nie rasa i język stały się tam czynnikiem narodowotwórczym, lecz przynależ-
ność kościelna. Zob. idem, Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników, tłum. P. Oczko, Kra-
ków 2007, s. 189–190. 

51 J. Hołubowicz, op. cit, s. 94. 
52 Mowa Ojca Świętego Leona XIII do pielgrzymów słowiańskich na wielkim posłuchaniu dnia 5 lipca, „Prze-

gląd Lwowski“ 1881, t. 22, z. 14, s. 95-100.  

 
Miejsce pochówku św. Cyryla 

w bazylice św. Klemensa w Rzymie 
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Piotr Semenenko (1814-1886) 

Także jeden z trzech założycieli zgromadzenia zmartwychwstańców Piotr Semenenko 
(1814-1886) w bazylice pod wezwaniem św. Klemensa w Rzymie, w której wcześniej spo-
czywały szczątki Cyryla, uzasadniał, iż siła Słowian leży 
w ich jedności. W Mowie pochwalnej na cześć śś. Cyryla i 
Metodego, przypominał o ich znaczeniu w dziejach Sło-
wiańszczyzny, wyrażając przekonanie, że pozostaną inte-
gratorami ludów i narodów słowiańskich:  

Ostatniem słowem w rzeczy słowiańskiej jest Unia. 
Słowiańszczyzna, niestety! jest od kilku wieków po-
dzielona na dwie przeciwne części. Z jednej strony 
jest prawowierna połowa Słowiańszczyzny, i z grec-
kim i z łacińskim obrządkiem: w zgodzie z sobą ży-
jącym; i spólnie zatwierdzającym najwyższą władzę 
kościelną przez Boga ustanowioną, Rzym. Z drugiej 
strony jest przeciwna Słowiańszczyzny połowa, 
greckiego tylko obrządku, i cała żyjąca zaprzecze-
niem najwyższej władzy Bożej w kościele. Od początku nie było tak. Cyryl i Me-
tody inaczej uczynili, inaczej przez nich uczynił Bóg. Dlaczegóż to co Bóg połą-
czył, człowiek rozłączył?  

O Boże wielki, błogosławże temu dziełu twojemu! A wy święci Cyrylu i Me-
tody, nim się wszyscy Słowianie w waszym duchu i w waszem dziele da Bóg 
zjednoczą, błogosławcie nam, dzieciom waszym, tu u stóp waszych zebranym, 
którzy Bogu i Wam tę świętą zaprzysięgamy Unię; do waszych zaciągając się sze-
regów, za waszym przykładem i razem z wami, temu dziełu oddajemy serca nasze 
i dusze, to dzieło bierzemy w ręce nasze, chcemy jak wy żyć dla niego i życie na-
sze za nie, jak wy, położyć53.  

Zmiany zachodzące w Europie końca XIX wieku związane z powstawaniem państw na-
rodowych na plan dalszy usunęły idee braterstwa słowiańskiego. Niezmienną jednak pozo-
stawała wartość dziedzictwa Cyryla i Metodego dla całej Słowiańszczyzny, a misja, jakiej 
podjęli się zmartwychwstańcy w Bułgarii przed 150 laty jest kontynuowana. 

53 P. Sememenko, Mowa pochwalna na cześć śś. Cyryla i Metodego Apostołów Słowiańskich, miana wśród 
uroczystych obchodów w Rzymie, w kościele Św. Klemensa, dnia 3 Lipca 1881 roku, Kraków 1882. 
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Доц., д-р Екатерина Вечева 
Институт за исторически изследвания към БАН 

РИМ, БАЛКАНИТЕ И БЪЛГАРИТЕ (ХV–ХVII В.) 
(НЯКОИ ИСТОРИОГРАФСКИ ПРОБЛЕМИ) 

В отношенията между Европа и Балканите през ХV–ХVII в. намират израз най-
острите противоречия на епохата (тези между Изтока и Запада, между християнството 
и исляма, между православието и католицизма), а това определя и солидната по обем 
литература, отнасяща се до тях. Като се има предвид, че интересът към българите (било 
политически, било икономически, било религиозен) е част от големия проблем за про-
тивопоставяне на османската инвазия, за владеенето на Проливите и Константинопол, 
за влияние над православието, ясно е, че чуждата историография в значителната си част 
не засяга или само се докосва до българите и техните отношения с Европа. Защото за 
Европа (Западна и Средна) през ХV и първата половина на ХVI в. понятието „евро-
пейски изток“ все още допира до Османската империя. Едва от средата на ХVI в. това 
понятие добива по-широк географски смисъл. Различните аспекти на този огромен и 
сложен проблем оформят два големи центъра, около които се натрупва значителна ис-
торическа книжнина: 1. Османска държавност и Европа; 2. Балкански народи и Европа. 

Различните оценки на Османската империя, нейното устройство и военно изкуст-
во са предмет на изследване от европейската историография още от ХVI в.1 – Джовио, 
Джорджевич, Басано, Менавино, Спандуджино и др. Обща черта на повечето от дос-
тигналите до нас исторически трудове от това време е, че се стремят да очертаят особе-
ностите на една нова политико-социална структура, която се ражда на Изток и с непоз-
ната бързина налага своята власт до Адриатика и Венеция.2 За авторите на тези писания 
турският свят е впечатляващ пример със своя ред, основан на солидни принципи, про-
тивопоставени на моралната криза, преживявана болезнено от западния християнски 
свят. 

Съвременната историография, стремейки се да обясни причините за успехите на 
турците и сблъсъка със западните държави, акцентира върху различни моменти. Спо-
ред някои автори политическите и икономическите аспекти на съпротивата на евро-
пейските държави срещу османската агресия представляват само част от един най-вече 
религиозен, духовен, морален и културен отпор, ръководен от папството.3 Очевидна е 
едностранчивостта на една такава теза. Красноречив пример е Венеция, където мотивът 
за кръстоносен поход за защита на християнския запад от ислямския ред на турците се 
изразява в т.нар. реална политика, в стремеж към защита на собствените интереси на 

1 P. Preto. Venezia e i Turchi. Firenze, 1975; A. Pertusi. I primi studi in Occidente sull’origine e la potenza 
dei Turchi. – Studi veneziani, XII, 1970; Idem. Gli inizi della storiografia umanistica nel Quattrocento. – In: 
La storiografia veneziana fino al secolo XVI. Firenze, 1970; R. Schwoebel. The shadow of the crescent. The 
renaissance image of the Turcs (1453-1517). Neuwkoop, 1967; M. Bataillon. Mythes et connaissance de la 
Turquie en Occident au milieu du XVIe siècle. – Venezia e l’Oriente fra tardo Medioevo e Rinascimento. Ve-
nezia, 1966; E. Rossi. Uno sguardo alla sviluppo degli studi di turcologia. – In: Pubblicazioni dell’ Istituto 
Universitario Orientale di Napoli. N.S. Roma, I, 1940 etc.  

2 Най-обща представа за този интерес се получава от библиографичното издание на C. Gölner. Turcica. 
Die europäischen Türkendrüke des XVI Jahrhunderts. I–II. Berlin-Bucarest, 1961; J. S. Diaz. Cien fichas so-
bre los Turcos. I (1420-1617), II (1617-1650). Madrid, 1959 etc.  

3 P. Preto. Op. cit.; M. Petrochi. La politica della Santa Sede di fronte all’invasione Ottomana (1444-1718). 
Napoli, 1955; D. Caccamo. La diplomazia della Controriforma e la crociata: dai piani dei Passivino alla lunga 
guerra di Clemente VIII. – In: Archivio Storico Italiano, CXXVIII (1970). 
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търговията в Ориента, на търговските връзки с обширния турски пазар. Това води мно-
го изследователи до извода, че „европейските нации нехаят за общите интереси на 
фронта срещу турците“.4 

Подобно е положението и в католическата църква, където през XVII в. противо-
поставянето на римския папа на османската агресия става все по-слабо и върви по ли-
нията на инерцията поради промененото отношение на част от големите католически 
държави.5 Според някои автори още през XVI в. се забелязват симптоми на известно 
сътрудничество или опити за такова.6 Затова изследователите са склонни да говорят за 
два различни принципа в отношението на европейските държави към балканските 
проблеми и Османската империя като цяло дори още от края на ХV и особено през 
ХVI в. 

За българите значителна важност през XVI и ХVII в. добиват политическите кон-
такти със Следна Европа и Рим, докато през следващия период погледите на балканс-
кото население са насочени почти изключително към православна Русия. 

Връзките на средноевропейските държави и особено на Рим с българите (най-вече 
политическите) са обект на изследване от редица по-стари и съвременни български и 
чужди учени: Л. Милетич, Ил. Руварац, И. Томич, Й. Радонич, Н. Милев, Ив. Дуйчев, 
Б. Цветкова, М. Йонов, Й. Списаревска, Св. Станимиров и др.7 

* * * 

В последно време изследователите отделят все по-сериозна внимание на пробле-
мите на културата, търсят връзките между културните процеси на Балканите и тези в 
Западна и Източна Европа.8 Все по-често се правят опити за изследване на културните 

4 R. Cessi. La Repubblica di Venezia e il problema Adriatico. Napoli, 1953, p. 132. 
5 E. Jaitner. Instructiones Ponteficum Romanorim. Die Hauptinstruktionen Clemens VII für di Nuntien und 

Legaten an den europäischen Fürstenhöfen 1592-1606. Vol. II, Tübingen, 1984; S. Andretta. Clemente VIII e 
la Repubblica di San Marco conflittualità e tatticismo. – In: Dan patum die Christenheit und die Staaten Euro-
pas 1592-1605 Forschungen zu den Hauptinstruktionen Clemens VII. Tübingen, 1987; A. Stella. Chiesa e sta-
to nelle relazioni dei nunzi pontifici e Venezia. Ricerche sul giurisdizionalismo veneziano dal XVI al XVIII 
secolo. Cito del Vaticano 1964; Н. Самарџић. Француска и Турска 1687-1691. Београд, 1992 и др. 

6 Пример е отявленият привърженик на борбата с Османската империя Н. Кузански, който постепенно 
променя своите възгледи, за по-лесни контакти с християните, живеещи в пределите на ислямската 
държава. 

7 Л. Милетич. Заселението на католишките българи в Седмиградско и Банат. – СбНУНК, ХIХ. С., 1897; 
Н. Милев. Католическата пропаганда в България през ХVII в. С., 1915; Ив. Дуйчев. Софийската като-
лическа архиепископия през ХVII в. Изучаване и документи. С., 1939; Същият. Нови данни за като-
лическата пропаганда в Македония през ХVII в. – МПр, 1938-1939, № 1-2; Същият. България и запад-
ния свят (политическо значение на българското католичество през ХVII в.) – Родина, 1938-1939, № 1; 
Същият. Архиепископ Петър Парчевич. – В: 300 години Чипровско въстание. С., 1988; М. Йонов. 
Османо-австрийските войни през II-та половина на ХVII в. – В: Чипровци 1688-1968. С., 1971; Същи-
ят. Европа отново отрива България. Българите и българските земи през погледа на чужди пътешест-
венци ХV-ХVIII в. С., 1982; Същият. Чипровското въстание и събитията в Югоизточна Европа през 
90-те години на ХVII в. – В: 300 години Чипровско въстание. С., 1988; Същият. Чипровското въста-
ние от 1688 г. и някои сегашни публикации за това събитие. – История и обществознание, 1989, 1989, 
№ 3; Св. Станимиров. Политическата дейност на българите католици приз 30-те – 70-те години на 
ХVII в. Към историята на българската антиосманска съпротива. С., 1988; Й. Списаревска. Чипровс-
кото въстание и европейският свят . С., 1988; Ив. Първев. Балканите между две империи. С., 1997 и 
др. 

8 Хр. Гандев. Ранно Възраждане 1700-1860. – В: Проблеми на Българското Възраждане. С., 1986; Н. 
Генчев. Българската култура (ХV-XIX в.). С., 1989; Р. Радкова. Българската интелигенция през Въз-
раждането. С., 1981; Е. Вечева. Българската католическа интелигенция през ХVII в. (Опит за обща ха-
рактеристика). – В: 300 Чипровско въстание. С., 1988; Същата. Рим и балканската католическа инте-
лигенция през ХVII в. – ИДА, 61, 1991; I. Spisarevska. L’intellighenzia bulgara nel XVII secolo e l’Italia. 
– In: VII Congresso Internazionale di studi sull’alto medioevo Atti. Spoleto, 1983; V. Candea. Les intellec-
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структури, за типология на отделните балкански култури, за изясняване характера, осо-
беностите на средновековната и на възрожденската интелигенция, за разкриване на 
културните връзки и взаимовлияния между отделните народи и т. н. 

Очевидно е, че решаването на тези проблеми изправя изследователите пред сери-
озни затруднения, както поради оскъдния, трудно четивен и неравномерен изворов ма-
териал, така и поради самата специфика на културните процеси, влияния и взаимодейс-
твия. В историческата книжнина (и чужда, и българска) почти единодушно се поддър-
жа мнението, че променената от края на ХIV в. политическа карта на Балканите, до-
вежда до изменения и в структурата и в характера на културата, т.е. започва нов, разли-
чен период в нейното развитие. Общо е и мнението, че разгромът на балканските дър-
жави и включването им в пределите на многоетническата по състав и разнородна по 
култура Османска империя, довежда до пълно унищожаване на интелигенцията от 
ХIV в. 

Съвременната историография отбелязва два периода в развитието на културните 
процеси в българските и балканските земи през ХV–XVII в. Всички автори са едино-
душни, че специфичните условия в които се развива културата на балканските народи, 
до голяма степен я „затварят“, правят я трудно достъпна за външни влияния и ограни-
чават възможностите ѝ за упражняване на собствено влияние. Но едновременно с това 
всички отбелязват, че през XV в. както гръцката, така и българската култура, чрез свои-
те представители на Запад и на Изток продължава да влияе върху европейския култу-
рен процес. Безспорен факт е сериозният принос на гръцките философи, писатели, ху-
дожници и т.н. в усвояването от Запада на византийската и древногръцката култура.9 
Никой не отрича и огромното влияние на славянската култура, представена във Влахия, 
Киев и Москва от културни дейци на Второто българско царство, известното в литера-
турата „второ южнославянско влияние“. 

Разбира се, тук става въпрос за български културни феномени от края на XIV и 
първата половина на ХV в., а не от епохата на робството. Така че през първия век от 
османското завоюване балканската култура (гръцка и славянска) все още оказва влия-
ние, стимулира и подхранва с идеи и личности европейския културен процес, инфилт-
рира се в европейската култура. По различно е положението през следващия период и 
особено през XVII столетие, когато настъпва обратният процес проникване и усвояване 
на културни явления и феномени от Запада (предимно сред населението, попаднало в 
сферата на католическата пропаганда) и най-вече от Италия. Научните изследвания 
доказват, че в резултат на настъпилите промени в икономиката, засилената католическа 
пропаганда и зачестилите контакти с ренесансовия свят през XVI и особено през XVII 
в. и в българските земи, както и в останалите балкански райони възниква един слой от 
интелигенция, близка по характер, образователен ценз и прояви до западноевропейска-
та. Според италианския славист Артуро Крониа по време на Контрареформацията епи-
център на италиански интерес към славянския свят става римската църква. „Целите 
наистина не са идеални – пише той – но средствата и резултатите са задоволителни. 
Чрез традиционната идея за „Universitas“ се прави опит за проникване в затвореното 
пространство на православието и мохамеданство.“10 

tuels du Sud-Est européen au XVIIe s. – RESEE, 8, 1970; A. Camariano-Gioran. Les académies princières 
de Bucarest et de Yassy et leurs professeurs. Thessaloniki, 1971; Cl. Tsourkas. Gli scolari greci di Padova 
nel rinnovamento culturale del Oriente ortodosso. Padova, 1959; M. Katzaropoulou. The Intellectuals of 
Dalmatia towards the Turkish Theat and the beginning of Illyrizm (XVth – XVIIth s.) – In: Ислам, Балкан и 
Велике силе (ХIV-ХХ в.). Београд, 1997 etc.  

9 Сред многобройните изследвания по този въпрос безспорно най-ценно остава многотомното издание 
на E. Légrand. Bibliographie hellénique du XVIIe e XVIIIe s. Paris, t. 1 (1894); t. 3 (1895); t. 4 (1896); t. 5 
(1903). 

10 A. Cronia. La conoscenza del mondo slavo in Italia. Padova, 1958, p. 182. 
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Всеки опит за обща характеристика на тази интелигенция от XVII в., свързана с 
католическа Европа и Рим, поставя пред проучвателя два големи въпроса. Това е въп-
росът за същността и значението на интелигенцията в историческия процес изобщо ш 
на второ място – защо и с какво XVII в. събужда по-сериозния интерес на учените. 
Може ли да се говори за интелигенция в българските земи и дори на Балканите през 
тази епоха и кои са нейните представители, и т.н.? Дори бегъл поглед към исторически-
те изследвания показва, че докато въпросите за интелигенцията на Балканите от епоха-
та на Възраждането са били предмет на по-големи или по-откъслечни проучвания, на 
фактологически публикации или опити за по-солидни обобщаващи трудове, изследва-
нията за интелигенцията в по-ранния период са почти оскъдни. Като че ли едва в пос-
ледните години се забелязва засилване на интереса към изследване на предвъзрожденс-
ката интелигенция и най-вече на свързаната с Рим и Италия.11 Отделни въпроси – нап-
ример за образованието на католическите дейци от балкански произход, за професио-
налната им подготовка и реализация, за идейното им развитие, за културната и полити-
ческата им дейност и други, намират място в по-общите съчинения за историята на ка-
толическата църква и дейността на нейните институции на Балканите, за отношенията 
на западните държави и Рим с Османската империя и т.н. 

Причините за тази относителна оскъдица трябва да се търсят в няколко посоки. Те 
се определят до известна степен от изворовия материал, който в огромната си част е 
съхранен в големите европейски архивохранилища и особено в тези на Италия. Тесните 
връзки на балканските католически дейци с Римската курия, значителната роля на Ва-
тикана и създадените от него Конгрегации, определят важността на документалните 
материали, съхранени в архива на Конгрегацията за разпространение на вярата, Сек-
ретния архива на Ватикана, Ватиканската библиотека и др. В същото време италианс-
ките и другите западноевропейски университети пазят данни за обучението и препода-
вателската дейност на редица балкански представители. Разбира се, огромното доку-
ментално богатство на чуждите архиви и оскъдицата на родни такива, крият сериозни 
опасности от едностранчиви оценки и известна пристрастност. 

За формирането на по-силен или по-слаб интерес към разглежданата проблемати-
ка от значение е и религиозният фактор. Предпочитанията на балканската историогра-
фия, особено на по-старата, към православната църква, нейните прояви, развитие, дей-
ци, в различна степен изместват интереса от католическата църква и довеждат до отри-
цателна оценка (в повечето случаи единствено от емоционална гледна точка) на всяка 
нейна стъпка на Балканите. Обратните оценки пък често съпътстват изследванията на 
някои представители на историческата наука на Запад. 

Най-добре аргументиран и поради това най-богат на изследвания е въпросът за 
образованието на балканската интелигенция и връзките ѝ с Рим, с неговите колежи и 
университети в Италия, тъй като, както отбелязва А. Крониа „най-пълна хармония и 
обмен на идеи между славянския свят и Италия се осъществява в италианските универ-
ситети – центрове на културата и избраните личности“.12 Всички тези изследвания в по-
голяма или по-малка степен доказват, че присъствието на гръцки и славянски студенти 
на Запад, най-вече в Италия през XVI-XVII в. е значително. Колежани от Балканите се 
откриват в Рим, Перуджа, Ферара, Сиеня, най-често в Болоня и Падуа, с техните 
„nations“, с техните статути, с техните ректори, с техните гербове, с техните разнооб-

11 Е. Вечева. Рим и балканската…; Същата. Българската католическа…; Същата. Рим и образованието 
на балканската католическа интелигенция. – ИПр, 1992, № 3; Б. Димитров. Петър Богдан Бакшев. 
Български политик и историк от XVII век. С., 1985;гг I. Spisarevska. L’intellighenzia bulgara…; 
J. Turčinović. Misionar Podunavlja – bugarin Kristo Pejkić (1665-1731). Zagreb, 1973 etc.  

12 A. Cronia. Op. cit., p. 163. 
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разни проблеми и противоречия.13Сериозно внимание в историческата книжнина се 
отделя на големите въпроси за Реформацията и Контрареформацията и отражението им 
върху политиката на Римската църква на Балканите. Реалният интерес на католическата 
църква към православния изток и Балканите добива реални измерения през XVI–
XVII в. и поради мощната Реформация, обхванала западните държави. Затова Р. Самар-
джич справедливо отбелязва, че съчиненията на Ю. Шижгорич, В. Прибоевич, М. Ор-
бини, смятани за първите представители на „илиризма“, се появяват в мига , когато Ев-
ропа открива своя Изток, когато нейната политика се обръща към балканските земи, 
когато католическата църква, оплаквайки загубите от Реформацията, засилва своята 
активност към православния свят.14 

Често оценките за дейността на католическата пропаганда в българските земи 
през XVII в. са твърде необективни, пристрастни и противоречиви. Например, докато 
повечето български автори от първата половина наминалото столетие наблягат най-
вече върху положителните резултати от дейността на католическата пропаганда от 
XVII в., през следващите няколко десетилетия българската историография се опитва, 
ако не да отхвърли напълно, то поне да омаловажи действителните последици от при-
общаването на части от българската народност към католицизма, да откъсне българите 
от общоевропейските процеси и да обясни нарастването на народностното съзнание в 
края на XVII в. единствено като резултат от жестокия социален гнет. Последните десе-
тилетия бележат определен стремеж към една възможно най-спокойна и обективна 
оценка на тези явления въз основа на богат новооткрит документален материал.  

От казаното дотук (макар и най-общо) личи, че темата за Ватикана, католическа 
Европа и Балканите в т.ч. българите, има различни измерения и по нея е натрупана зна-
чителна литература, както в западноевропейската, така и в балканската и българската 
историография. За европейската историческа мисъл значително по-голям интерес пре-
дизвикват още в зората на модерната историопис въпросите, свързани с политическото 
могъщество и социалната структура на Османската империя. В общи линии изследва-
нията за балканските народи и отношенията им с католическите държави като самосто-
ятелен предмет на проучване са значително по-малко. Твърде рано Балканите сякаш се 
отделят, да не кажем противопоставят на Европа! И до най-ново време в историческите 
съчинения от западен произход се поставя и изследва предимно въпроса „Европа на 
Балканите“ и в много по-малка степен „Балканите в Европа“ (т.е. балкански влияния, 
култура и т.н.), докато балканските историографии (може би поради чувство за нацио-
нална малоценност) предпочитат втория въпрос. Постигнатото от историческата наука 
показва, че на Балканите в трудните условия на османската феодална държава, макар и 
значително по-бавно се развиват подобни на европейските икономически процеси. Го-
лемият брой изследвания в областта на търговските отношения разкриват Балканите 
като част от европейската икономика – значителен производител и доставчик на суро-
вини за манифактурното ѝ производство и негов сериозен пазар. 

Сред въпросите, свързани с културните взаимоотношения най-предпочитани са 
тези за влиянията Изток – Запад, католицизъм – православие и други подобни. Сравни-
телно нов и по-слабо проучен е въпросът за носителите на тези влияния на Балканите 
т.е. за представителите на интелигенцията, свързана с Рим и католицизма през XVII в. 
Предстои да получат по-пълен отговор редица въпроси: например, еднаква ли е поли-
тиката на римската църква на Запад и на Балканите; кои са нейните структури тук и в 
какви насоки се разпростира тяхната дейност; какъв е народностният състав на ордени-

13 Ibidem, p. 161; M. R. di Simeone. Per la storia delle Università europee: consistenza e composizione de 
corpo studentesco del Cinquecento al Settecento. – Clio, XXII, 1986, № 3; Cl. Tsourkas. Op. cit.  

14 P. Самарџић. Краљевство Словена у развитку српске историографије у книзи Мавро Орбин „Краљев-
ство Словена“. – СКЗ, Београд, 1968.  
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те действащи на Балканите; какви са отношенията с местното население и с централна-
та власт и много други. В тази връзка ще трябва да се разкрият и условията при които 
се развиват балканските общества на фона на цялостното европейско развитие и фор-
мирането на балканска интелигенция, какъв е социалния ѝ произход, нейния образова-
телен ценз, професионална характеристика и т.н. Богатите и все още недостатъчно про-
учени архиви на Ватикана и неговите ордени, на Болонския, Падуанския, Римския и 
други университети ще предизвикват още дълго интереса на изследователите и ще съз-
дават условия за все по-задълбочени проучвания. 

25 
 



Доц., д-р Йорданка Гешева 
Институт за исторически изследвания при БАН 

ФРАНЦИСКАНЕЦЪТ ЕУЗЕБИО ФЕРМЕНДЖИН 
И НЕГОВАТА ДЕЙНОСТ В ПОЛЗА НА БЪЛГАРИЯ 

Еузебио (Евсевий, Еузебиус) Ферменджин е роден и израснал в банатското сели-
ще Винга. Районът на тогавашния Австрийски Банат е населен с най-различни народ-
ности, сред които има много българи, напуснали родните си места в края на XVII и в 
началото на ХVІІІ в., но не загубили българското си народностно самосъзнание. Сели-
щето Винга е разположено почти по средата на пътя между Темешвар (Тимишоара) и 
Арад и от тридесетте години на ХVІІІ в. е населявано предимно с български преселни-
ци. Първите преселници са бежанци, потърсили място за заселване след разгрома на 
Чипровското въстание най-напред във Влашко. След 1737-1739 г. тези български пре-
селници се установяват в Банат.  

Корените на Еузебио Ферменжин са от българи павликяни от Никополско, изсе-
лили се между 1726-1731 г. и настанили се първоначално в Австрийска Влахия, а към 
1738-1739 г. в Бешенов. Две-три години по-късно никополчани уседнали във Винга, 
заедно с голяма група преселници от Северозападна България (около 300 павликянски 
семейства). През 1744 г. българската колония във Винга получава специален статут и 
привилегии по силата на грамота, издадена от императрица Мария Терезия.1 Само за 
пет години – до към 1749 г. във Винга вече са изградени нова църква, католически 
францискански манастир; започва да функционира католическо училище към манасти-
ра и др. 

Еузебио Ферменджин е роден на 17 септември 1845 г. в семейството на българите 
Лука Ферменджин и Агата Малкин. Записан е в кръщелната книга с името Мартин. 
Кръстен е в местната францисканска църква на 21 септември с. г. Затова в някои по-
стари румънски, български и хърватски материали тази дата – 21 септември фигурира 
като негова рождена. Бащата почива рано, а майката надживява своя син.2  

Сред банатските българи има различни легенди и предания за произхода на името 
Ферменджин, някои от тях запазени във фонда на полк. Михаил Шипков в Национал-
ната ни библиотека „Св.св. Кирил и Методий”. Според най-популярната версия името 
идва от ферман – документ и джин – всезнайко, многознайко; друга версия за джин – 
дух, борбеност. Според Люб. Милетич докато били в българско, фамилията била Фер-
менджиеви, но след преместването прилагат наставката ин – по образец на североза-
падните говори или по „чипровски“ модел и стават Ферменджин. Затова и мнозина ав-
тори смятали, че родът идва от Чипровско3. Впоследствие техните никополски корени 
и павликянски произход са доказани. 

Първоначално образование Мартин Лука Ферменджин получава в училището към 
местния францискански манастир. Обучението в първите два класа е на български и на 

1 История на България. Т.4. Българският народ под османско владичество (от ХV до началото на 
ХVІІІ в.). С., 1983, с. 244-248. Вж. също Георгиев, Л. Българите католици в Трансилвания и Банат 
(ХVІІІ – първата половина на ХІХ в.). С., 2010, с. 70, 106-108. 

2 Tincul, M. Vinga – rodni kraj o. Euzebija Fermendžina. – U: Život i djelo o. Euzebija Fermendžina. Zbornik 
radova znanstvenog skupa. Osijek, 1998, s. 43-45. 

3 НБКМ-БИА, ф. 881, а.е. 29, л. 5-8; също а.е. 46, л. 93-94. Вж. също Георгиев, Л. Българите католици 
в Трансилвания и Банат …, с. 36; Коледаров, П. . Духовният живот на българите в Банатско. – Сп. 
Славянска беседа, 1938 г., кн. 4 (електронен вариант). 
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хърватски език, а в следващите класове преминава основно на латински. Така че още от 
дете Мартин започва да чете и да пише на трите езика. Завършвайки курса на обучение 
във Винга, след дълги размишления заминава за Бач (Бачки комитат, днес в Унгария), 
където постъпва в новициата (училище за послушници). Там получава името Еузебио. 
Завършва през юни 1862 г.  

През 1863-1864 г. Еузебио Ферменджин изучава философия във францисканския 
манастир в Радна, а през следващата година учи теология във францисканския манас-
тир във Вуковар. През 1866 г. вече започва обучение в Теоложкия факултет на Виенс-
кия университет.4 В свободното си време посещава лекциите по история на проф. Макс 
Бьодингер в същия университет, където се записва като частен студент. Във Виена се 
запознава и сприятелява с хърватски студенти, но и с такива вече видни личности като 
Франц Миклошич, който е преподавател в университета по славянско езикознание и др. 
Понякога Миклошич, видният езиковед-славист (почетен член на Българското книжов-
но дружество), го кани в къщата си, където го моли да говори на български, да пее бъл-
гарски песни, да рецитира и да разказва български легенди и предания.5 

През ноември 1869 г. Еузебио Ферменджин напуска Виена и се отправя към Илок 
(в Хърватия), където става лектор по философия. На следващата година брат Еузебио е 
преместен за преподавател по философия и теология в манастира във Вуковар. Наред с 
това упорито се занимава със събирателска дейност, а и много чете за миналото на сла-
вяните и за францисканските мисии по света. Освен това се слави и като добър изпо-
ведник сред католическото население на Вуковар.6 Грижи се за болни и бедни хора. 
След тригодишна преподавателска работа полага професорски изпит в Теоложкия фа-
култет на Виенския университет. 

От Вуковарския период от живота на Ферменджин в Будапещенския францискан-
ски архив е запазен неиздаден ръкопис със заглавие „Adversaria”. Авторът е събрал, 
преписал и коментирал различни „извори на латински, босненски и унгарски език”, 
сред които се откриват интересни сведения за Чипровското въстание и за последвалото 
преселение на българите католици от Чипровско.7  

През 1877-1878 г. Еузебио Ферменджин се завръща в родния край и става капелан 
във францисканската църква. Престоят му във Винга е кратък, белязан е не само с гри-
жи към хората, а и с някои историко-литературни изяви. По това време се сприятелява с 
известния местен учител, книжовник и издател Леополд Косилков. Най-напред пише 
малка статия за „Календар за Новата 1877 г.”, издаван от Косилков. На следващата го-
дина пак за календара подготвя няколко кратки историко-познавателни статии за исто-
рията на Винга, за миналото, за бита и начина на живот на винганските българи, за да-
дените им от кралица Мария Терезия привилегии; прави и сбит преглед на отминалите 
събития. А когато две-три години по-късно Л. Косилков става основател и редактор на 
общинския вестник „Vinganska narudna nuvala”, Ферменджин, макар да е вече в Рим, 

4 Hoško, Fr. Em. Euzebije Fermendžin crkveni upravnik i povjesnik. Zagreb, 1997, s. 30-32, 36-38; НБКМ-
БИА, ф. 881, а.е. 46, л. 93-95 (Некролог за Е. Ферменджин от Л. Милетич); Коледаров, П. Духовният 
живот на българите в Банатско. – Сп. Славянска беседа, 1938 г., кн. 4 (електронен вариант). 

5 Damiš, Iv. Život i djelo Euzebija Fermendžina. – U: Život i djelo o. Euzebija Fermendžina. Zbornik radova 
znanstvenog skupa. Osijek, 1998, s. 50-51. 

6 Isto, s. 52-53. 
7 Пейковска, П. Неизвестен ръкопис на Е. Ферменджин за Чипровското въстание и банатските българи. 

– В: Архивен преглед, 1989, кн. 3, с. 229-234. Авторката прави превод, представяне и анализ на стра-
ниците, посветени на Чипровското въстание и на последвалата бежанска вълна на населението към 
Седмиградско и Банат. 
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отправя възторжено писмо на Косилков, в което го поздравява, че пише и издава на 
майчиния им език.8 Писмото на Ферменджин е публикувано в бр. 2 на вестника. 

През 1879 г. много за кратко Еузебио Ферменджин е преподавател по теология в 
манастира в Бая (в Унгария). От 1880 г. нататък почти непрекъснато е в Рим. Заради 
знанията и проучвателските му способности, стриктното познаване и „ревността“ към 
църковните канони е избран за дефинитор, а после и за генерален визитатор на Фран-
цисканския орден (Орден на св. Франциск от Асизи или така наричания още Орден на 
братята минорити). Изпълнявайки тези длъжности му се налага да посещава редица 
манастири и францискански провинции и да помага на братята за укрепване на вярата. 
Има сведения за 12 негови мисии в Сребърна Босна, Албания, Унгария, Галиция, Ита-
лия, Хърватия.9  

През всичките тези години, изпълнявайки тежки и отговорни мисии, Еузебио 
Ферменджин прескача за кратко до Винга, където продължава да живее майка му. Под-
държа дружелюбни отношения с местните хора и учудва всички с това, че макар от 
дълги години да не живее с тях, прекрасно говори местното българско наречие.10 

По времето, докато е в Рим, Ферменджин е натоварен и с още една задача – да бъ-
де архивар и летописец на „Annales Minorum“ – корпус от документи и материали за 
историята на Францисканския орден, разпрострял се по всички краища на света. Нача-
лото е положено от францисканеца Лука Вадинг през 1625 г., като той започва да съби-
ра документи и да пише историята на ордена още от далечната 1208 г.  

През тридесетте години на ХVІІІ в. започва подготовката на второто издание на 
Аналите на Ордена на братята минорити. Работата често прекъсва и след това започва 
пак. Така че до времето, когато с тази задача официално е натоварен Ферменджин (ня-
къде около 1885 г.) вече са отпечатани 24 тома. Следващият 25 том е събран, подготвен 
и анализиран от Ферменджин. Отпечатан е през 1886 г. Ферменджин допълва и пре-
подрежда документите по том 20; започва събирателска работа, подготвя и написва 
част от материалите за т. 26 и 27, но те излизат доста време след неговата смърт.11  

В „Annales Minorum“ са поместени много сведения и материали за различни на-
роди, за всички държави и общности, където е разпространена вярата към св. Фран-
циск. За да продължи работата по това издание на Ферменджин му се налага да обико-
ли много държави – Египет, Палестина, част от предна Азия, почти цяла Европа. С го-
лямо усърдие и прецизност, с много знания и упоритост Ферменджин събира факти 
главно от църковни, но и от светски архиви, за да подготви трите тома. Затова той е 
познат в много страни, а изданието получава висока за времето си научна оценка. 

Брат Еузебио Ферменджин поддържа приятелски връзки с редица видни предста-
вители на хърватската наука, култура и изкуство. Организира събирането на книги на 
известни хърватски и унгарски автори, които да бъдат предоставени на Ватикана; сът-
рудничи при уреждане на различни църковно-религиозни и културни въпроси. Корес-
пондира по различни поводи с Франьо Рачки, Богослав Шулек, Иван Ткалчич, Тадеуш 
Смичиклас, с чеха Павел Шафарик (дядо на д-р Константин Иречек по майчина линия), 
с унгареца Лайош Талоци и др.  

Еузебио Ферменджин е официално приет за дописен член на Южнославянската 
академия на науките в Загреб. И до днес в архива на Хърватската академия на науките 

8 НБКМ-БИА, ф. 881, а.е. 46, л. 95; Цит. по Милетич, Л. Книжнината и езикът на банатските българи. 
– В: Изследвания за българите в Седмиградско и Банат. Под редакцията на проф.д-р С. Дамянов. Със-
тавител Мария Рунтова. С., 1987, с. 537, с. 526-527. 

9 Damiš, Iv. Život i djelo Euzebija Fermendžina…, s. 57-58.  
10 НБКМ-БИА, ф. 881, а.е. 46, л. 96-97. 
11 Pandžić, B. Fra Euzebije Fermendžin i Annales Minorum Luke Waddinga. – U: Život i djelo o. Euzebija 

Fermendžina. Zbornik radova znanstvenog skupa. Osijek, 1998, s.123 – 129. 
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и изкуствата се съхранява значителна част от неговото документално наследство. За 
съжаление запазените там материали за България са твърде малко – само няколко до-
кумента, изпълващи около тридесетина страници. Сред тях има препис от документ от 
Рилския манастир, написан на кирилица; различни бележки във връзка с българските 
земи – 10 страници; 4 страници за францисканската провинция България; малки бележ-
ки във връзка с настаняването на бежанците във Влашко и ролята на княз Константин 
Басараба и др.12  

За българите много важно е съхраняването и популяризирането на редица матери-
али от Архива на Конгрегацията за разпространение на вярата, от Ватиканската апосто-
лическа библиотека, а също и от други италиански архиви. Благодарение на усилията 
на Ферменджин са запазени няколко съчинения на софийския архиепископ Петър Бог-
дан Бакшев (1614-1674 г.). В архива на Конгрегацията за разпространение на вярата 
брат Еузебио намира и издава през 1887 г. значимия историко-географски труд на Пе-
тър Богдан „Описание на царство България”. По същото време и в същия архив Фер-
менджин открива още три съчинения на Петър Богдан, озаглавени условно „История на 
София”, „История на Охрид”, „История на Сърбия и призренската архиепископия”, 
написани на италиански език под формата на релации. Без да ги превежда и без да ги 
коментира през 1887 г. той ги отпечатва, с което помага за това да бъдат не само запа-
зени, но и да станат известни на по-широк кръг читатели.13  

В България името на Еузебио Ферменджин се свързва най-често със събирането и 
отпечатването на сборника с документи „Аcta Bulgaria ecclesiastica…”; сред сърбите 
брат Еузебио е известен с „Acta Bosnae potissimum ecclesiastca…“; сред хърватите с то-
ва, че подготвя и представя на Загребската академия на науките сборника Acta Croatia 
ecclesiastica… Документите за българската църковна история, чието пълно заглавие е 
„Български църковни документи от 1565 г. чак до 1799 г. Събрал и подредил брат Еузе-
биус Ферменджиу” са издадени през 1887 г. в Загреб, в известна степен и със съдейст-
вието на Франьо Рачки. Тук искам да обърна внимание върху начина на изписване на 
името – и на заглавната страница, и при подписване на предговора на изданието е отпе-
чатано Ферменджиу, а не Ферменджин. Смята се, че това е печатна грешка. Години 
наред обаче сред българските изследователи фамилията на брат Еузебио се е произна-
сяла и пишела с „у“ в края, вместо с –ин, както е утвърдено днес не само в България, но 
и в Хърватия, в Унгария и в други страни.  

Документите в сборника са 265 на брой и започват от 1565 г., като последният е 
от 4 февруари 1799 г. Началната дата не е случайно избрана. Първият документ е съ-
общение за състоялата се през 1565 г. визитация на архиепископ Амброзий от Рагуза. 
Архиепископът бил изпратен от папската институция на служебно посещение сред ка-
толическите общности в северозападните български земи и конкретно в Чипровци с цел 
да види какво е състоянието на католическата общност, как живее духовното братство, 
какви са слабостите и недостатъците в тяхната работа и т.н. След това посещение и 
след отчитане на проблемите започва активизиране на целенасочената католическа 
пропаганда сред българите и нов етап в дейността на българите католици.14 Подобрява 
се организацията на работа. По редовна и по-добре организирана става и кореспонден-

12 Strčić, P. Ostavština E. Fermendžina u Arhivu HAZU. U: Život i djelo o. Euzebija Fermendžina. Zbornik 
radova znanstvenog skupa. Osijek, 1998, s. 173-178; Majstorović, Sr. O. Euzebije Fermendžin, franjevac, 
akademik. 1845-1897. Zagreb, 1978, s. 19-21. 

13 Димитров, Б. Петър Богдан Бакшев. Български политик и историк от ХVІІ в. С., 1985, с. 10-11. 
14 За мисията на архиепископ Амброзий в Чипровци и района вж. Дуйчев, Ив. Чипровци и възстанието 

през 1688 година. С., 1938, с. 8-9; Чолов, П. Чипровското въстание. 1688. Второ издание. С., 2008, с. 
70. Damiš, Iv. Život i djelo Euzebija Fermendžina…, s. 64. 
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цията с папската институция. Затова от тази година нататък сведенията за българите 
стават повече и с по-актуален характер. 

Поместените в сборника документи са събирани от много архиви, манастири и 
хранилища. Повечето от материалите са на латински, има някои бележки на немски. 
Рядка е появата на документи на български (на кирилица). Срещат се и на хърватски. 
Документите дават сведения не само за църковната организация на българите, но и за 
живота и съдбата им, за борбата с османците, за Чипровци и за въстанието, за преселе-
нието на българите след разоряването на северозападните български земи; за павликя-
ните и за католиците. Интересни данни могат да се извлекат за социално-
икономическите и политическите условия в поробените български земи, за очакваната 
от католическата църква и от западните държави помощ за освобождение.  

В сборника са поместени писма и релации до Конгрегацията за разпространение 
на вярата, писани от софийския архиепископ Петър Богдан Бакшич; описания на бъл-
гарските земи от различни автори; релации и молби за помощ от софийския архиепис-
коп Стефан Кнежевич, когато вече по-голямата част от българите католици живеят в 
Банат; писма с описание на положението на българските преселници от викария на 
Провинция България в края на ХVІІ и началото на ХVІІІ в. отец Марко Пеячевич; пис-
ма от софийския епископ Илия Маринович, от Марко Бандулович, Франческо Марка-
нич, Никола Станиславич, Христофор Пейкич и др.  

Документите, произхождащи от Чипровци или отнасящи се за католиците от този 
район са повече от 100 и заемат повече от една трета от сборника. От поместените из-
ложения, справки, описания или от друг тип материали може да се види какво е било 
състоянието на католическата общност в северозападните земи, колко са католиците и 
православните в района на Чипровци, колко българи живеят там в различните периоди, 
колко деца посещават католическото училище, какъв е броят на дубровнишките тър-
говци в региона и т.н.  

* * * 

Брат Еузебио Ферменджин почива на 25 юни 1897 г. във францисканския манас-
тир в хърватския град Нашице (област Славония). От негови писма до Франьо Рачки и 
до Тадеуш Смичиклас се разбира, че още от 1894 г. той е вече болен, но полага усилия 
да довърши работата по поредния том на „Annales Minorum“. Лекарите го съветват да 
се установи в Хърватия, да се лекува и да почива. През юни 1897 г. на път за родния 
край, за Винга, минава през Нашице и спира там да отдъхне за няколко дни във фран-
цисканския манастир, да набере сили, за да продължи пътя си. Там го намира смъртта. 
Вместо той да посети майка си, тя пристига в Нашице, за да се прости с него. Погребан 
е в градското гробище в Нашице. Днес тленните му останки, заедно с тези на още 25 
братя францисканци са положени в общ гроб, а имената им са изписани върху големи 
черни мраморни плочи. 
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Доц., д-р Благовест Нягулов 
Институт за исторически изследвания при БАН 

ИДЕНТИЧНОСТ, ЦЪРКВА И ДЪРЖАВА: 
ЕДИН БЪЛГАРСКИ ПОЛЯК СРЕД КАТОЛИЦИТЕ В СЕЛО ДРАГОМИРОВО 

Настоящото съобщение представя един микроисторически щрих към темата на 
настоящата конференция, която освен 150-годишнината на мисията на Конгрегацията 
на възкресенците в България, визира в по-общ план и българо-полските връзки на ос-
новата на католическото вероизповедание. В центъра на вниманието тук ще бъде като-
лическият свещеник Григорий Пиегза (Grzegorz Piegza, 07.11.1851, Рокитница, Полша 
– 29.09.1932, Пшасниш, Полша)1, поляк по произход и българин по идентичност, който 
участва в споровете по свещеническия въпрос в Никополската епархия и в църковната 
разпра между двете общности на католици в село Драгомирово, Свищовско.2 Действие-
то се развива от края на XIX век до първите години след Първата световна война – пе-
риод, когато националният фактор придобива силни позиции в отношенията между 
държава, епископ, клир и паство в северната католическа епархия в България. 

Свещеническият въпрос в Никополската епархия: 
чужденци или (и) българи? 

Контекстът на събитията се определя на първо място от въпроса за свещениците в 
Никополската епархия, който възниква още преди възстановяването на българската 
държавност. Той е породен от конфликта между епископите и някои свещеници-
чужденци от Ордена на пасионистите, на който е поверена епархията, от една страна, и 
от друга – част от местните католици, чието желание е да имат свещеници, етнически 
българи или познати и желани от тях чужденци. 

След създаването на Никополската епархия през 1648 г. в нея служат свещеници-
българи от Францисканския орден, които проявяват повече толерантност към старите 
вярвания и традициите на приелото католицизма старо павликянско население.3 Но 
съпричастието на българския католически клир към освободителното движение през 
втората половина на XVII в. променя отношението на Римската църква към проблема за 
подготовката на свещеници от средите на местното население. През 1781 г. епархията е 
поверена на Ордена на пасионистите (Congregatio Passionis Jesu Christi , основан през 
1720 г. и наречен така тъй като неговите неговите последователи особено почитат 

1 Ваташки, Р. Мисията на пасионистите в Никополската епархия. С., 1998, с. 9. В българските архиви 
неговата фамилия се изписва Пиеца. 

2 За първи път църковната разпра в Драгомирово е описана в моето историческо изследване за банатс-
ките българи – вж. Нягулов, Б. Банатските българи. Историята на една малцинствена общност във вре-
мето на националните държави. С., 1999, 116-120. Появилите се по-късно изследвания за историята на 
католиците и Католическата църква в България също обръщат внимание на този случай – вж. Елдъров, 
С. Католиците в България, 1878-1989. Историческо изследване. С., 2002, 342-343; Ваташки, Р. Бъл-
гарската православна църква и римокатолическите мисии в България (1860 – 30-те години на ХХ век). 
Църковно-историческо изследване. Допълнено и преработено издание. Шумен, 2007, 359-361.  

3 Павликянството е социално-религиозно учение и движение, което възниква през втората половина на 
VII в. в пограничните райони на Византийската империя – на територията на Сирия и Армения, и се 
разпространява в балканските и българските земи през VIII-X в. То се основава на крайния дуализъм и 
се развива като ерес, която отрича Православната църква, нейните свещенослужители и обреди. 
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„страданията на Исус на кръста”). За разлика от францисканците, те започват драстич-
но да реформират нравите на покръстените павликяни в съответствие с каноните на 
католицизма. Мисионерската стратегия на Ордена страда от недоверие към българизи-
рането на местния клир, слаб интерес към образователните институции и неуспешни 
усилия за изграждане на общност в една епархия, която се характеризира с голямо ет-
ническо и културно многообразие.4 

В условията на българската национална държава след 1878 г. и особено по време 
на Първата световна война противоречията по свещеническия въпрос в епархията еска-
лират с намесата на държавните власти. Конфликтите са най-силно изразени между 
епископите и т.нар. мирски (т.е. не принадлежащи към Ордена на пасионистите) ду-
ховници, които са българи. От своя страна, държавата в лицето на Вероизповедния от-
дел на външното министерство подкрепя или насърчава движението за български све-
щеници тъй като иска да „национализира“ католическото духовенство в епархията. 
Регламентирането на противоречията се вписва в намеренията за сключване на конкор-
дат между българската държава и Светия римски престол, които така и не се реализи-
рат. 

Военно-политическата ориентация на България към групировката на Централните 
сили по време на Първата световна война усложнява положението на протежираното от 
Франция католическо духовенство в страната. През 1915 г. епископ на Никополския 
диоцез става Дамян Теелен (Damianos / Iohanes Theelen, 1877-1946), който е холандец 
по народност.5 След преки акти между българското правителство и Ватикана новият 
епископ получава инструкции от Рим да назначи свещеници българи в енориите. Но 
той се противопоставя на амбициите на началника на Вероизповедния отдел д-р Нико-
ла Семенов да българизира изцяло клира в епархията. След като конфликтът достига до 
апостолическия нунций във Виена с посредничеството на българския пълномощен ми-
нистър там, и след нови указания от Светия римски престол, на 12 януари 1918 г. бъл-
гарското правителство и Никополският епископ подписват специален протокол по въп-
роса за свещениците. Този акт е временна победа за началника на Вероизповедния от-
дел. Протоколът задължава епископ Дамян да настани начело на всички енории свеще-
ници, които да са етнически българи и български поданици, докато бившите енорийски 
свещеници чужденци се оставят до края на войната като помощници на енорийските 
свещеници. След нови перипетии в Никополската епархия са изпратени няколко све-
щеници българи от Софийско-Пловдивската католическа епархия (миряни и от Ордена 
на капуцините).6 

Тълкуването и прилагането на сключения протокол става повод за нови остри 
разногласия след края на войната. Докато Никополският владика се стреми да бъде 
преустановено неговото действие, Вероизповедният отдел настоява то да бъде продъл-
жено. Епископ Дамян търси и получава подкрепа за своите искания от страна на воен-
ното командване на Антантата в България, начело с генерал Кретиен, както и от управ-
ляващия френската дипломатическа мисия в България Шарл Анри. Българската пози-
ция по спорния проблем претърпява промяна по време, когато страната се намира в 
уязвимо положение като победена след войната и трябва да демонстрира благосклон-
ност пред победителката Франция в навечерието на преговорите за мир. Като резултат 

4 Елдъров, С. Католиците в България…, 31-84; Вж. също: Теодоров-Балан, А. Българските католици в 
Свищовско и тяхната черковна борба. – Летопис на Българското книжовно дружество, 2, С., 1902, 135-
137; Таконе, Ф. Евгений Босилков. Български епископ мъченик защитник на правата на Бога и човека, 
Русе, 1998, 183-199.  

5 Държавен архив – Русе (ДА-Русе), ф. 318к, Опис. За епископ Дамян вж. и: Истина, № 737, 5.I.1930; 
Таконе, Ф. Евгений Босилков…, 195-197. 

6 Вж. по-подробно Елдъров, С. Католиците в България…, 304-326.  
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и на постъпките от френска страна, премиерът и външен министър Теодор Теодоров се 
съгласява с отмяната на протокола. С писмо от 5 февруари 1919 г. той уведомява Нико-
полският епископ, че счита протокола за анулиран, тъй като е бил подписан с резерви и 
не е бил утвърден от папата7. 

Противоречията по въпроса за свещениците се запазват и след отмяната на прото-
кола. Поводите се създават от действията на владиката по разместване на свещенослу-
жители в епархията. В средите на местното католическо население се оформят най-
общо две течения – „национални дейци”, които се борят за български свещеници в ено-
риите, и „доминисти“, които подкрепят действията на владиката и изпратените от него 
свещеници (наричани „домини”, или ”отци”, от лат. Dominus – господин)8. Същевре-
менно свещеническият проблем в Никополска епархия има и свои по-специфични из-
мерения по места, както се случва в село Драгомирово. 

Общностите в Драгомирово: 
културно многообразие и проблеми на съжителството 

Село Драгомирово, което се намира в Дунавската хълмиста равнина на 18 км юж-
но от крайдунавския град Свищов, се отличава със забележителното културно много-
образие на неговите жители.9 Тамошното население представлява мозайка от българое-
зични католици и православни християни, които обхващат пет етнографски групи или 
общности. Всички те са преселници или бежанци от селища на българската диаспора на 
север от Дунав или от т.нар. етнически български територии на юг от голямата река, 
които се установяват в селото от началото на 80-те години на XIX век до първите годи-
ни след Първата световна война. Това културно многообразие е предпоставка за проб-
леми на съжителството във времето на ескалиращ етнически национализъм. 

Католиците в селото са две общности – т. нар. банатчани и букурещяни, които 
макар и да имат обща история на павликяни, приели католицизма през XVII век, се раз-
личават по тяхното минало след миграциите им на север от Дунав. Първите заселници в 
Драгомирово са банатски българи. Тяхната общност възниква след заселването в Банат 
през 1738-1741 г. на две групи на българи-католици – жителите на Чипровци и околни-
те села, изселили се на север от Дунав след погрома на Чипровското въстание от 1688 
г., и последвалите ги по-късно павликяни от крайдунавските селища между Свищов и 
Никопол. Това всъщност е най-старата етнически запазена до днес българска диаспора, 
която се формира и развива като силно обособена етно-религиозна и регионално-
културна общност. Освен католическото вероизповедание, нейните отличителни харак-
теристики, формирани в условията на Хабсбургската империя (Австро-Унгария) са 
собствения книжовен език, създаден въз основа на архаичния български говор и хър-
ватската редакция на латиницата през 1864-1865 г., и специфичната традиционна кул-
тура, повлияна от съжителството с други етноси (унгарци, немци, румънци, сърби). Ре-
емиграцията на част от банатските българи в България след 1878 г. се извършва по 

7 Централен държавен архив – София (ЦДА), ф. 166к, оп. 1, а.е. 908, л. 96, Епископ Дамян – Теодор 
Теодоров, 27.II.1919; л. 98, 2.III.1919. 

8 Тези определения са използвани от инспектора от Вероизповедния отдел на българското външно ми-
нистерство Иван Кръстев по повод ситуацията в католическата енория в село Лъжене. – ЦДА, ф. 166к, 
оп. 1, а.е. 909, л. 33.  

9 Селото се намира на мястото на мюсюлманското село Дели Сюле, основано през XVI век. През 1884 г. 
то е именувано на руския генерал Михаил Ив. Драгомиров, който командва първата руска дивизия, 
преминала река Дунав при Зимнич-Свищов по време на руско-турската война от 1877-1878 г. и който 
установява своя военен щаб именно в района на селото. Поминъкът на местното население е земеде-
лие и животновъдство.  
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икономически причини и въз основа на Закона за населяване на ненаселените земи в 
новото княжество в хода на няколко преселнически вълни до началото на 90-те години 
на XIX в. Първата започва през 1881, продължава до 1883 г. и обхваща предимно насе-
ление от Стар Бешенов (бившите павликяни), което се заселва в изоставеното от мю-
сюлманите село, преименувано на Драгомирово.10 Към 1900 г. оземлените преселни-
чески домакинства на банатски българи в Драгомирово, Свищовска околия са общо 
141, които произхождат от село Стар Бешенов (дн. Дудещи Веки) и едно – от село Бре-
щя (дъщерно село на първото) в областта Банат.11 Т. нар. банатчани са носители на тра-
диции от централноевропейската цивилизация и се отличават със своя сравнително по-
висок културен и икономически просперитет в сравнение с другите заселници. 

Също както и повечето банатчани в Драгомирово, т. нар. букурещяни / букурещ-
чани или букурещките българи произхождат от покатоличените през XVII в. павликяни 
от селата в Никополско и Свищовско. Но за разлика от банатчаните, техните предци се 
изселват на север от Дунава много по-късно – в началото на XIX в., и се установяват в 
две селища в непосредствена близост до румънската столица Букурещ – Чопля и По-
пещ-Павликени (по-късно второто е обединено със съседното село и приема името По-
пещ-Леордени).12 Българите-католици от тези две села споделят съдбата на многоброй-
ните православни преселници от българските земи, мигрирали по същото време на те-
риторията на двете княжества – Влашко и Молдова. Бягащи от репресиите след руско-
турските войни или привлечени от стопански и други привилегии, предоставяни на ко-
лонистите през първите години след заселването им, по-късно те се вписват в румънс-
ките аграрни отношения, чиято крайно поляризирана феодална форма, запазила се и 
след създаването на обединената през 1859 г. румънска държава, определя стопанската 
и социалната изостаналост на селското население в страната. За разлика от банатчани-
те, и след миграцията им на север от Дунав българите от двете католически села край 
Букурещ остават в диоцеза на Никополската епархия, която тогава обхваща и терито-
рията на Влашко. Фактът, че седалището на никополския епископ до 1847 г. се намира 
именно в село Чопля, определя силното влияние на църквата върху тамошното българ-
ско население. Ограничаването на диоцеза на епархията до енориите в Северна Бълга-
рия и преместването на нейното седалище в Русе през 1883 г.13, наред със стопанските 
и етнонационални основания, вероятно е причина за реемиграцията на част от българи-
те от Чопля и Попещ в България. Заселванията на букурещяните в Драгомирово се из-
вършва приблизително по времето, когато се заселват и банатчаните.14  

Подобно на католиците, разделени на банатчани и букурещяни, православните 
българи в Драгомирово имат различен регионален произход. Една част от тях идват, 
както и букурещките българи, от Румъния, където са живели в емиграция. Те се устано-
вяват в селото приблизително по същото време, както и католиците, но създават отдел-
на махала. Също предимно православни българи от Румъния се установяват в селото 
по-късно – между 1890 и 1906 г. Махалата на православните преселници от румънските 
земи е назовавана и „влашка”, а те самите – „власи“ или „влася“. Обяснението на този 
факт вероятно се корени не толкова в географския произход на преселниците15, колкото 

10 Миграционни движения на българите 1878-1941, т. 1, 1878-1912, Отг. ред. В. Трайков, С., 1993, с. 101, 
104-105, 108, 109, 110; Лалчев, М., В. Антонов. История на село Драгомирово. С., 1972, с. 16, 18, 28.  

11 ЦДА, ф. 176к, оп. 21, а.е. 28, л. 190-214; Неделчев, Н. Нови сведения за заселването на банатските бъл-
гари в България след Освобождението – Архив за поселищни проучвания, 1993, № 2, 35-38.  

12 За тези села вж. Младенов, М. Българските говори в Румъния, С., 1993, 42-43, 46. 
13 Теодоров-Балан, А. Българските католици…, 136-137. 
14 Лалчев, М., В. Антонов. История на село Драгомирово…, 27-28. 
15 Влашко е традиционно наименование, използвано от българите и въобще от славяните за означаване 

на румънското княжество на север от Дунав, а след неговото обединение с Молдова – и на Румъния. 
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– в отъждествяването на православие и „влашка вяра” от страна на католиците банат-
чани и букурещяни16. Наред с това, ако се вземе предвид бързата асимилация на мигри-
ралите в румънските земи предимно в края на XVIII и началото на XIX век православни 
българи, може да се допусне, че наименованието „власи“ дава израз и на резултатите от 
този процес. Втора по-малка част от православните жители в Драгомирово прииждат от 
различни селища от вътрешността на страната, особено от района на Стара планина 
(Балкана), заселват се във Влашката махала и са наричани „балканджии”. Третата част 
са българите-бежанци от Вардарска Македония под сръбска/югославска власт, нарича-
ни „македонци“, които се установяват в селото след Първата световна война. Всички 
православни българи от селото се заселват отделно от католиците и се обслужват от 
едни и същи свещеници в църква, чиято първа сграда е издигната около 1900 г.17  

Общият български произход, християнската религия и проявите на българска 
идентичност не отменят културните и религиозните различия сред жителите на Драго-
мирово. При това, в съответствие с наследеното още от времето на османското влади-
чество отъждествяване между религия и народност (етнос), религиозните различия в 
селото започват да се отъждествяват с национални. Общностните наименования 
(eкзоними и ендоними), съответно – „банатчани“, „букурещяни/букурещчани”, „вла-
си/влася“, „балканджии” и „македонци“. определят регионалния произход на заселни-
ците или тяхната специфична културна идентичност. Компактното заселване в отделни 
махали – банатска / банашка, бурурещка и влашка (наричана също бежанска или пра-
вославна), е съществена предпоставка за запазване на културната обособеност. Според 
авторите на историята на Драгомирово, още в началните години на своето съществува-
ние селото става „гнездо на религиозни конфликти”, като при това се утвърждава пог-
решното убеждение, че т. нар. банатчани, букурещяни и власи са различни национал-
ности, а думата „католик“ придобива значението на „чужденец”18. 

Активността на църквите и поведението на техните свещенослужители играе зна-
чителна роля за поддържане на сложните междуобщностни отношения в Драгомирово 
до към средата на ХХ век. Според оценката на местен жител, „духовниците били по-
многобройни и по-силни от учителите; в Драгомирово църквите управлявали“.19 Като 
някаква реакция на всевластието на свещениците, се явява разпространението и на про-
тестантските „секти“ или вероизповедания. Тези реалности определят специфичната 
атмосфера в Драгомирово, където религиозните въпроси стават предпочитана тема за 
разговори и разпалени спорове дори и в кръчмите.20 Те намират своето отражение в 
отношенията между самите католици, между католици и православни, в брачните от-
ношения, в политическите и обществените прояви в селището. Доста драматична се 
оказва църковната разпра между местните католици, която се вплита в споровете по 
свещеническия проблем в Никополската епархия. 

Отец Григорий, епископ Дамян и църковната разпра в Драгомирово 

По данни на местния католически свещеник, през 1920 г. от общо 2033 жители на 
Драгомирово католиците са 850.21 Наличието на две общности на католици поражда 

16 Според обяснението на информатор, преселниците са наричани „влася“, не защото са румънци, а „по-
неже са като тях по вяра” – Бокова, И. Социалното конструиране на предците (по примера на новосъз-
дадено селище), В: Предци и предтеци, митове и утопии на Балканите, Благоевград, 1997, с. 137. 

17 Лалчев, М., В. Антонов. История на село Драгомирово…, с. 28, 43. 
18 Пак там, 42-45. 
19 Гюров, Г. Импулси на времето, С., 1965, с. 28. 
20 Вж. Щит, № 27, 1.VI.1941; № 31, 3.VIII.1941; № 32, 17.VIII.1941.  
21 ДА-Русе, ф. 318к, оп. 1, а.е. 10, л. 9 , Статистика за Никополската епархия. 
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проблеми в тяхното съжителството, които се проявяват особено по църковния въпрос. 
Общото „павликянско“ минало и католическото вероизповедание не преодоляват кул-
турните граници между банатските и букурещките българи, които са очертани дори и 
във физически план. Банатската и букурещката махали са разграничени от широко не-
застроено място и малка река, наречена прозаично Бара. Мостът над нея свързва тези 
две части на селото, но понякога се превръща и в своеобразен пропускателен пункт на 
гранична межда.  

От всички банатски българи, преселили се в България след 1878 г., единствено те-
зи, които се установяват в Драгомирово, пристигат от Банат със свой свещеник. Това е 
именно отец Григорий, пасионист и поляк по народност,22 който придобива българско 
поданство както останалите преселници. През 1884 г. с труда и благотворителността на 
енориашите в селото е издигната първата самостоятелна черковна сграда, която е осве-
тена под името „Пресвето Сърце Исусово”. До 1922 г. банатските и букурещките бъл-
гари ползват тази черква и са обслужвани от един и същи свещеник, но посещават раз-
лични служби. 

По думите на инспектора на Вероизповедното отделение към българското външно 
министерство Иван Кръстев, който посещава селото през май 1919 г., въпреки че е с 
чужд произход, местният „домин“ се изявява като „българин по дух и възпитание”. 
Потвърждение са следните думи на отец Григорий за поведението на Никополския 
епископ Дамян: „Той [владиката – б.а., Б.Н.] е повдигнал поход против нас, българите, 
и не ще миряса докато не ни пръсне. Целта му е да настани във всички по-заможни 
енории чужденците.“ На въпроса на инспектора защо се оплаква, след като не е бълга-
рин, отец Григорий отговаря, че „за владиката българи са всички, които мислят по бъл-
гарски, които искат да живеят с тоя народ”.23 

Отъждествяването на българо-полския свещеник с неговите енориаши католици 
се подкрепя и от сведенията, че той искал да строи нова черква, че е набавил много от 
необходимите строителни материали и че дори възнамерява да пътува до Америка, за 
да събере необходимите парични средства. При това местният „домин“ възнамерява да 
остави сградата на старата черква за училище, а къщата (енорийския дом) при нея – за 
жилище на учителите.24 От тази информация се подразбира, че новата черква следва да 
служи и на банатчаните, и на букурещяните. Тези планове обаче не се осъществяват. 

Допълнителна светлина върху думите на отец Григорий хвърлят спомените на 
отец Юлиан Хендрикс (Juliaan Hendryckx), фламандец и пасионист, който служи в Дра-
гомирово с някои прекъсвания от 1927 до 1947 г. Оказва се, че по негово време черква-
та ”Пресвето Сърце Исусово“ е била известна като „богата черква“, а служещият в нея 
свещеник – като ”богат домин”. Това „богатство“, макар и преувеличено от мълвата, 
всъщност се обяснява с дарението от 10 хектара земи (включително и три градини), 
което бившият министър-председател Александър Стамболийски е направил лично на 
отец Григорий. От своя страна, местният свещеник дарява чрез завещанието си дарени-
те му земи на селската черква.25 Информацията за тези дарения демонстрира както до-

22 Според публикуваните от Румен Ваташки данни на Конгрегацията на пасионистите за нейните мисио-
нери в България, той полага монашески обет в споменатото вече католическото село Чопля край Буку-
рещ през 1874 г. – вж. Ваташки, Р. Мисията на пасионистите…, с. 99. Поради оскъдните биографични 
данни, с които разполагам, е трудно да се разбере кога полският свещеник е изпратен при банатските 
българи в Стар Бешенов Възможно е обаче, същият свещеник да е свързан с акцията по преселването 
и на българите католици от Чопля в Драгомирово.  

23 ЦДА, ф. 166к, оп. 1, а.е. 909, л. 33-34, Иван Кръстев – Теодор Теодоров, 10.VI.1919. 
24 Пак там, л. 34.  
25 Вж. Hendryckx, P. J. 26 jaar missionaris in Bulgarije. Част от тези спомени са преведени и тук цитирани 

по Детрез, Р. Нидерландскоезични извори за историята на България: Спомените на отец Юлиан Хен-
дрикс за българите-католици в Никополска епархия. Статия под печат в сборник, посветен на 70-
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верието, с което той се ползва от страна на българския премиер, така и неговото пълно 
приобщаване към енорията, които обслужва.  

В Драгомирово Никополският епископ Дамян използва за своите цели културните 
различия и възникващите на тази основа противоречия между двете локални католи-
чески общности. Предпоставките за конфликта се коренят, както вече се посочи, в раз-
личните истории на католиците, живели в Банат под властта на Хабсбургската империя, 
и на тези, живели в околностите на румънската столица преди да се преселят в Драго-
мирово. Служилият и при едните, и при другите отец Юлиан Хендрикс отбелязва дори 
техните „несъвместими натури: банатчаните бяха общо взето спокойни хора, букуре-
щяните пък по природа сприхави”.26 Различията намират най-ярък израз в отделните 
църковни служби за двете общности. За букурещяните службите се водят на латински 
език, а за банатчаните – с молитвено пеене на майчиния им банатски български говор 
по техните, донесени от Банат молитвеници, които са изписани на латиница.  

Споровете за времето и начина на провеждане на неделните литургии започват 
още през първите години след заселването на букурещките българи в Драгомирово. По-
късно страстите между двете селски „партии” се разгарят дотолкова, че се достига и до 
ръкопашни схватки.27 След Първата световна война споровете се разпалват отново, ка-
то на преден план излиза въпросът за времето на първата неделна литургия, която е 
„малка“ и обслужва букурещяните. Спорният въпрос позволява на владиката Дамян 
Теелен да изиграе ролята на арбитър, като прехвърли вината за конфликта на действа-
щия свещеник.28 Дотолкова, доколкото отец Григорий държи повече страната на банат-
чаните, водачите на букурещките българи повеждат кампания за неговото отстраняване 
от енорията.29 Противоречията намират израз и в борбите около черковното настоятел-
ство, в което има представители на двете общности.30 

Конфликтът между стария свещеник в Драгомирово и Никополския епископ е 
решен в полза на владиката. Замяната на отец Григорий с друг свещеник е улеснена 
поради напредналата му възраст и неговото заболяване на очите, заради което той е 
отведен да се лекува в Русе. В началото на 1922 г. епископ Дамян изпраща в селото нов 
и млад свещеник – отец Франц (Franciscus Lipolski), немец по произход, чието поведе-
ние задълбочава противоречията в енорията и ускорява църковното разделение. Новият 
свещеник заема страната на букурещяните, като съобщава на настоятелите-банатчани, 
че занапред в църквата ще се пее само на латински език. Със същата цел той започва да 
учи момичетата от двете общности на латинското пеене, но банатчанките отказват да се 
учат. По заповед на епископа, свещеника изгаря църковни книги, които са на „славянс-
ки“ или „полски език” и църковни одежди, принадлежали на неговия предшественик – 
отец Григорий. Наред с това той води пропаганда за построяване на отделна черкваа за 
букурещяните, които оценява като по-правоверни католици от банатчаните тъй като те 
приемат латинския език в богослужението.31 Всички тези действия дават основания да 

годишнината на проф. Христо Глушков, Велико Търново. Изказвам благодарност на автора за предос-
тавения ми текст. 

26 Пак там. 
27 По сведение на информатор – вж. Бокова, И. Социалното конструиране на предците…, с. 139. 
28 ЦДА, ф. 166к, оп. 1, а.е. 909, л. 34. 
29 ДА-Русе, ф. 318к, оп. 1, а.е. 29, л. 58-59. 
30 През лятото на 1920 г. двама букурещяни (Марко Фортунатов и Йозо Стоянов) отказват да подпишат 

протокола за избора на ново настоятелство, тъй като в него били вписани двама банатчани (Карол Ва-
силчин и Роко Августинов), които според първите не фигурирали в изборните бюлетини. – Пак там, л. 
61, 62. 

31 ЦДА, ф. 166к, оп. 1, а.е. 907, л. 33, Околийски началник, Свищов – Министерство на външните работи 
и изповеданията, 24.III.1922. 
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се приеме, че църковната разпра в селото всъщност е не само използвана, но и насърча-
вана от Никополския епископ за постигане на неговите цели.32  

Бързото построяване и освещаването през 1922 г. на черквата „Св. Св. Петър и 
Павел“ в букурещката махала в Драгомирово,33 и създаването на т. нар. ректорат (общ-
ност, която зависи от друга енория) за букурещките българи неутрализира донякъде 
директното противопоставяне между двете католически общности. Този акт обаче не 
спомага за тяхното сближаване, тъй като подчертава обособяването въз основа на раз-
личните културни характеристики. През следващите години напрежението в драгоми-
ровската католическа енория на банатчаните не стихва. Недоволство поражда честата 
смяна на свещениците в енорията. Продължава и натискът за налагане на латинския 
език в богослужението – цел, която свещениците-чужденци се опитват да постигнат 
чрез свои привърженици в църковното настоятелство.34 

Дори и свещеници, които са приети добре от своите енориаши, признават за труд-
ностите, които са имали, за да преодолеят съпротивата на банатчаните. Цитираният 
вече отец Юлиан Хендрикс, споделя в своите спомени: „Моите уважавани банатчани 
бяха трудни за управляване. Те притежаваха добри навици и обичаи, но за аление се 
придържаха и към навици и обичаи, които не бяха напълно в духа на римокатолическа-
та черква.“ Същият свещеник има още по-големи трудности по времето, когато служи 
сред букурещяните. Те дори се опитват да „вдигнат въстание” срещу него, за да го отс-
транят и заменят с друг свещеник.35 

* * * 
Описаният случай с отец Григорий, епископ Дамян и католиците в село Драгоми-

рово може да се разглежда като една микроистория, която има пряко отношение поне 
към две други по-общи проблематики. Първата е етнокултурна и е свързана с индиви-
дуалната и колективната идентичност, а втората е политическа и е свързана с отноше-
нията между наднационалната Католическа църква и националната предимно правос-
лавна държава.  

Самодентификацията на етническия поляк отец Григорий Пиегза с българите отх-
върля примордиалистката теза за етническата или националната идентичност като не-
изменна даденост, която се определя само от произхода. Случаят на драгомировския 
свещеник подкрепя модернисткото обяснение за формирането на националната иден-
тичност в конкретни условия и среда, които определят нейната динамична променли-
вост. От друга страна, запазването на специфичните етнокултурни характеристики на 
банатските и букурещките българи в Драгомирово, както и противоречията между две-
те католически общности на тази основа демонстрират устойчивостта и експлозивност-
та на колективната идентичност. 

Що се отнася до отношенията между църква и държава, историята, свързана с 
отец Григорий, хвърля нова светлина върху целите и отговорностите на двете страни в 
конфликта по свещеническия проблем в Никополската епархия. Макар и неофициално, 
един католически свещеник с небългарски произход заема страната на българската 
държава, съответно на Вероизповедния отдел, по въпроса за „национализацията” на 

32 Косвените доказателства подкрепят твърденията на инспектора Иван Кръстев от 1919 г. за пряка на-
меса на епископа Дамян Теелен в църковната разпра в Драгомирово. В литературата съществува ста-
новище, че инспекторът не дава доказателства в полза на такава намеса – вж. Елдъров, С. Католиците 
в България…, 342-343. 

33 Лалчев, М., В. Антонов. История на село Драгомирово…, с. 43 
34 ЦДА, ф. 166к, оп.1, а.е. 907, л. 160, 161; ДА-Русе, ф. 318к, оп. 1, а.е. 29, л. 66, 76, 78, 79; а.е. 61, л. 137-

138, а.е. 62, л. 168, 173-174. 
35 Детрез, Р. Нидерландскоезични извори… 
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католическия клир в епархията. Името на отец Григорий липсва в протокола, сключен 
между българската държава и Никополският епископ в началото на 1918 г. Наред с 
другите вече посочени факти, това означава, че неговата личност е била приемлива за 
държавната институция за вероизповеданията, която съставя протокола. Неговото по-
късно отстраняване и замяната му със свещеник чужденец води до църковно разделяне 
на двете общности в селото и усилия за налагане латинския модел за църковна служба 
на банатските българи. А това показва, че отец Григорий не е бил удобен за осъществя-
ване на целите на Никополския епископ. 

Ако се върнем към темата на настоящата конференция, представеният случай на 
свещеника, български поляк заслужава да се оценява и като малко, но позитивно гради-
во в двустранната българо-полска или полско-българска взаимност. От съвременна 
гледна точка тази взаимност има всички шансове да се впише в европейския девиз 
„Единство в многообразието” (In varietate concordia). Още повече, защото примерите за 
съвместяване на различията в миналото не са толкова много, както показва и описаната 
история в размирното село Драгомирово. 
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Проф., д.ист.н. Светлозар Елдъров 
Институт за балканистика с Център по тракология към БАН 

БЪЛГАРСКАТА УНИЯ И ПОЛСКИТЕ ВЪЗКРЕСЕНЦИ 
резюме 

Българската уния, респективно униатите или католиците от източен обред, както 
официално се назовават, са плод на борбите на българския народ през ХІХ в. за самос-
тоятелна църква, национална йерархия и културна еманципация от елинизма. Част от 
българската интелигенция, която не желае да се примири с неотстъпчивостта на Цариг-
радската патриаршия и с пасивността на руската политика, възприема съединението с 
Католическата църква като най-радикалното средство за решаване на църковно-
народния въпрос. В първите редици на това движение се нареждат дейци, чиито имена 
са достатъчно познати от историята на нашето национално възраждане – архимандрит 
Йосиф Соколски, Драган Цанков, Тодор Икономов, д-р Георги Миркович, и др. Със 
своята национална страст, политическа дързост и гражданска смелост те разчистват 
пътя за решаването на българския църковно-народен въпрос и преодоляват препятстви-
ята на заплетените религиозно-политически интереси. 

Унията с Католическата църква е прогласена на 18 декември 1860 г. (по стария 
календарен стил). От този акт води началото си Съединената българска църква или 
Църквата на съединените българи, както е автентичното наименование на църковната 
организация на Българската уния. 

Тогавашните църковни автори и полемисти, а и днес някои историци са склонни 
да гледат на взаимоотношенията между Българската екзархия и Българската уния като 
на противоборство, борба на „национално дело” с „чужда пропаганда”. Това е дълбоко 
погрешна и исторически остаряла теза. Един модерен и обективен научен прочит от 
национална гледна точка, каквато априори трябва да бъде позицията на българската 
академична хуманитаристика, ще установи, че антагонизъм няма. Българската екзархия 
и Българската уния са като скачени съдове на една и съща национална система – когато 
едната институция е в криза заради враждебна политическа конюнктура, нейното съ-
държание прелива в другата, и обратно. Тази своеобразна „национална хидравлика” е 
уникално творение на българското възрожденско съзнание, един здрав народен инс-
тинкт, развит до степен на мъдра политическа стратегия. Нейната вътрешна динамика 
бележи основните етапи от историческата хронология на българския църковно-народен 
въпрос. Когато Цариградската патриаршия и Русия упорстват срещу справедливите 
искания на българския народ, Българската уния през 1860 г. проявява своята спасител-
на роля. Когато през 1870 г. се учредява Българската екзархия, националното съдържа-
ние се прелива в новото вместилище. След 1878 г., когато Македония и Одринска Тра-
кия остават в пределите на Османската империя и екзархийското църковно-училищно 
дело отново е пред изпитание, българското самосъзнание пак намира прибежище в 
униатството. Стабилизирането на Екзархията в средата на 90-те години на ХІХ в. акти-
визира поредния прилив. В определен момент една от двете страни привидно изглежда 
като губеща, но истинският печеливш е българската кауза, защото само по този начин 
тя винаги има своята национална институция. Накратко, много преди модерното поли-
тическо мислене на Обединена Европа, възрожденските българи от собствения си гор-
чив опит са се научили да дишат пълноценно с „двата бели дроба“ на континента – Из-
тока и Запада. 
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Турското правителство например никога не допуска Българската екзархия да се 
сдобие със свои владици в Одрин и Солун. Официално там тя може да има само архие-
рейски наместници и председатели на църковни общини. Това я поставя в неравнос-
тойно положение спрямо Цариградската патриаршия, която има в Одрин и Солун свои 
епископи или архиепископи и много здрави позиции. Двата града се превръщат в цент-
рове на гръцката пропаганда за Тракия и Македония. Този йерархично-каноничен де-
фицит на българското културно-национално дело в борбата срещу елинизма успешно е 
компенсиран с присъствието на униатски епископи – българи по рождение, самосъзна-
ние и стремления. 

Механизмът на скачените съдове изглежда най-логичен и естествен през погледа 
на дейците на македоно-одринското революционно движение. Като достойни патриоти, 
калени в борбата срещу елинизма, македонските и тракийските униати не могат да ос-
танат встрани от борбата за национално освобождение и обединение на българския на-
род. Още от самото начало те навлизат в редиците на Вътрешната македоно-
одринскареволюционна организация, Върховния комитет и Тайните офицерски братст-
ва, които не правят разлика между православни, католици и протестанти, а се стремят 
да обединят всички българи под знамето на освободителната идея. 

От същата национална гледна точка трябва да се оценява и дейността на полските 
възкресенци в подкрепа на Българската уния през втората половина на ХІХ – първото 
десетилетие на ХХ век. Заедно с другите католически ордени и конгрегации, действащи 
по това време сред българите в Македония и Одринска Тракия, полските възкресенци 
дават силна морална и материална подкрепа на Българската уния, а с това и на българс-
ката национална кауза изобщо. 

Създадено от бивши участници във Варшавското въстание през 1830 г., общест-
вото на отците възкресенци някак естествено и логично съчетава полския патриотизъм 
с католическата религия. Затова и името му е символично, защото свързва в едно на-
деждите за политическото възкресение на полската нация с най-голямото християнско 
тайнство. През 1862 г. папа Пий ІХ насърчава възкресенците да разгърнат дейността си 
на Балканския полуостров и по-специално сред българите, които по това време вече са 
направили своя избор за съединение с Католическата църква. През юли 1863 г. в Одрин 
се установява първият настоятел на възкресенската мисия Игнатий Карл Качановски. 
Бивш офицер артилерист, със звание капитан и с отличия за военни заслуги, той разби-
ра духовното поприще като национална кауза. Така мислят и действат изобщо неговите 
събратя. Тази национална страст на полските възкресенци идеално пасва на национал-
ните въжделения на българите. Може би тъкмо затова тяхната мисия дава щедри пло-
дове, най-ценният от които е Българо-католическата гимназия в Одрин. Тя започва като 
обикновено основно училище, за да се превърне в истинска национална образователна, 
възпитателна и културна институция. 

Полските възкресенци поддържат в Одрин известната Българо-католическа гим-
назия, призната и от Министерството на народното просвещение в София. Учебното 
заведение действа с пълен пансион, поддържа модерно европейско преподаване с от-
лична езикова подготовка, разполага с физическа и химическа лаборатории, практичес-
ки работилници и театрален салон, гордее се с оркестър, ръководен от известния в бъл-
гарската музикална култура унгарски диригент Михай Шафрани, има също своя печат-
ница и дори ученическо списание „Мисъл“, списвано и редактирано от самите ученици. 
Само в периода 1903-1912 г. в гимназията учат 682 младежи, повечето от които са от 
Одринска Тракия и Македония, но също и от България. Преподавателският персонал се 
състои от 12 до 14 учители – свещеници и миряни. Възкресенците поддържат в Одрин 
и духовна семинария за подготовка на униатски свещеници, асоциирана към гимназия-
та. 
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Дейността на полските възкресенци не се ограничава сам в Одрин. Още от нача-
лото на 60-те годни на ХІХ в. те вземат под свое попечителство униатската енория в 
Малко Търново, където през този период има една католическа прогимназия и две на-
чални училища за момчета и момичета. Възкресенската мисия в Малко Търново е под-
помагана от женското разклонение на ордена, което през 1907 г. е заместено от Загреб-
ските милосърдни сестри. Възкресенците поддържат мисия и в с. Акбунар,недалеч от 
Одрин, където подпомагат една от най-многочислените и активни униатски енории във 
вилаета. 

В края на ХІХ – началото на ХХ век възкресенците правят опит да разширят дей-
ността си и в България. През 1899 г. те основават своя мисия в Стара Загора, но през 
1904 г. по различни причини замразяват този проект, за да го подновят чак след войни-
те. 

Образователните институции на полските възкресенци и на първо място Българо-
католическата гимназия в Одрин с нейните модерни програми и отлични преподавате-
ли укрепват авторитета на Българската уния и се превръщат в най-здравата опора на 
нейната културно-просветна дейност. По този начин те дават своя принос и за укрепва-
не на българското национално дело в Одринска Тракия. Затова дейността на полските 
възкресенци сред българите от 1863 до 1913 г. не бива да се третира като чужда рели-
гиозна пропаганда с противни на българската национална кауза културни и политичес-
ки цели, а като неразделна и значима част от българската национална история. 
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Dr. Wojciech Jóźwiak 
Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

INFORMACYJNO-WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ 
ZMARTWYCHWSTAŃCZEJ PLACÓWKI UNICKIEJ W ADRIANOPOLU 

Trwający ponad pół wieku okres działalności w Adrianopolu (Edirne, Odrin) członków 
Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego można rozpatrywać trojako, w zależności od 
środków, które wybrali misjonarze, aby powiększyć liczbę Bułgarów uznających religijną 
zwierzchność Rzymu. Do wyznaczonego celu prowadziły bowiem trzy drogi: religijno-
propagandowa, oświatowo-wychowawcza oraz informacyjna. We wszystkich tych przeja-
wach aktywności prounickiej niezwykle istotną rolę odgrywały rękopisy oraz publikacje, któ-
rych autorami, tłumaczami, a najczęściej także wydawcami, dzięki założonej pod koniec lat 
siedemdziesiątych XIX wieku drukarni, będącej owocem starań ówczesnego przełożonego 
misji o. Tomasza Brzeski, byli członkowie misji. 

Bułgarskojęzyczne publikacje książkowe to, przygotowane z myślą o ich wykorzystaniu 
w procesie kształcenia, podręczniki, których autorami byli także świeccy pracownicy adria-
nopolskich placówek1 oraz książki o tematyce religijnej, mające pomóc w szerzeniu unii i 
pozwalające zapoznać się z modlitwami i zwyczajami Kościoła zachodniego „przemycanymi” 
między tekstami Kościoła wschodniego – to przede wszystkim katechizmy i modlitewniki. 
Zakonnicy wydawali również materiały o charakterze sprawozdawczym, charakteryzujące 
poszczególne lata szkolne prowadzonych przez nich placówek oświatowych oraz pozycje 
redagowane przez uczniów zmartwychwstańczych szkół. W adrianopolskiej drukarni wyda-
wano także dokumenty biskupie2, a nawet tłumaczenia tekstów papieskich3. Georgi Kertew 
podaje tytuły czterdziestu pięciu pozycji wydanych od 1862 do 1912 roku przez zmartwych-
wstańców w Adrianopolu4. Spis ten nie jest jednak kompletny, Kertew nie uwzględnił bo-
wiem np. wznowień katechizmu o. Brzeski, czy tak ważnej pozycji jak, prawdopodobnie po 
raz pierwszy przetłumaczone na język bułgarski, Подражание на Исуса Христа (книги 
четире), прѣведе отъ латински О. Петко Атанасовъ, Одринъ 1898 oraz materiałów in-
formacyjnych, jak również redagowanego przez uczniów kalendarza i czasopisma. 

Zachowane rękopisy tłumaczeń świadczą o tym, że zakonnicy przygotowywali do dru-
ku kolejne pozycje. Jednak niedostatki finansowe, a później koniec adrianopolskiej misji i 
zamknięcie drukarni uniemożliwiły realizację planów wydawniczych5. 

Należyte prowadzenie wśród Bułgarów działalności o charakterze religijnym wymagało 
posiadania, oprócz ksiąg liturgicznych, także odpowiednio przygotowanego i dostosowanego 

1 Jako przykłady mogą tu posłużyć m.in. prace: Т. Бжеска, Педагогика за възпитатели, учители и родите-
ли, Одринъ 1885; Г. Голчевъ, Граматика за българскый языкъ за I и II гымназiялный класъ, Одринъ 
1887; gramatyka Gołczewa dla klasy III ukazała się w 1888 r.; Ф. Ладонь, Сборникъ отъ аритметически 
задавки за I и II отдѣление на първоначалнитѣ училища, Одринъ 1898; Ф. Ладонь, Теоретическо и 
практическо рѫководство по аритметика за долнитѣ классове на гимназиитѣ, Одринъ 1898. 

2 Епископ Н. Изворовъ, Пастирско послание на Н. Преосвещ. Нилъ Изворовъ до съединенитѣ българи, 
Одринъ 1885. 

3 Окрѫжно писмо на Н. Св. Папа Лъвъ XIII за франкмасонската секта, Одринъ 1884. 
4 Г. Ив. Кертевъ, Поляци и българи и дѣлото на отцитѣ възкресенци въ Одринъ 1863 – 1818, София 

1936, ss. 95 – 97. 
5 Przykładem może tu być Хронологыческы Списъкъ отъ Делерта, zachowane w rękopisie nieznanego 

autorstwa i nie datowane tłumaczenie fragmentów pracy J. B. Delerta, Historya kościoła świętego 
katolickiego, Poznań 1871. 
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do warunków unickich, katechizmu w języku bułgarskim. Dla polskich zakonników było 
oczywistym, że przystępujący do unii Bułgarzy – dawni prawosławni, nie mogli korzystać z 
katechizmów adresowanych do wiernych Kościoła zachodniego (przeszkodą była np. różnica 
rytu). Wydaje się, że nie przypadkowo jako pierwsze ukazało się w 1877 roku tłumaczenie 
katechizmu autorstwa św. Jozafata Kuncewicza. Postać świętego znakomicie nadawała się do 
rozpropagowania wśród unickich Bułgarów, a i sam tekst wydawał się spełniać wszystkie 
warunki stawiane przed materiałem przeznaczonym dla niedawnych wyznawców prawosła-
wia. 

Postać św. Jozafata Kuncewicza była w Bułgarii absolutnie nieznana, stanowiła jednak 
idealny wzór do naśladowania dla bułgarskich unitów, często narażonych na szykany ze stro-
ny prawosławnych rodaków oraz Greków. Wzorzec kanonizowanego w 1867 r. przez Piusa 
IX jako Patrona Unii Wschodu z Zachodem świętego – męczennika miał dodawać otuchy i 
utwierdzać w wytrwałości podjętej decyzji. Świętego Jozafata, jako wzorzec kapłana – paste-
rza, kapłana – ofiary6, synonim jedności całego Kościoła chrześcijańskiego, duchownego 
zwanego „młotem schyzmatyków”7, gorliwego i skutecznego ewangelizatora, kontynuatora 
dzieła świętych Cyryla i Metodego, który wielu prawosławnych przyciągnął do unii i niezwy-
kle troszczył się o ubogich, wybrano także na patrona domu misyjnego w Adrianopolu.  

Aby zapoznać Bułgarów z wizerunkiem świętego, zmartwychwstańcy dokonali prze-
kładu na język bułgarski Żywotu świętego Jozafata8 autorstwa o. Alphonse Guepine`a9. Nie 
ma dowodów, że tekst ten został kiedykolwiek opublikowany, а jego rękopis prawdopodobnie 
zaginął. Przetłumaczony przez o. Łukasza Wronowskiego10 Катихызисъ съчиненъ отъ 
священномѫченика Iосафата Кунцевичь Архыепископъ Полоцкый, и побългаренъ отъ 
Общество-то на О. О. отъ Въскьсенiе-то на Г. Н. I. Х. (Цариградъ 1877) został przez 
świętego napisany w celu podniesienia wykształcenia duchowieństwa unickiego11. Tekst ten, 
za względu na reprezentowane przez autora, bardzo wyważone stanowisko w kwestiach róż-
niących Kościoły zachodni i wschodni (Wyznanie Wiary, czy rozstrzyganą na korzyść Ko-
ścioła wschodniego – „filioque”) znakomicie nadawał się do rozpowszechniania wśród uni-
tów, a nawet wśród ludności prawosławnej. Kuncewicz tłumaczył „Що е Католическа-
Вселенска Църква?”12 oraz „Кой е Iисусъ Христовъ Намѣстникъ?”13. Św. Jozafat uza-
sadnił, dlaczego papież stoi na czele Powszechnego Kościoła Katolickiego, którego głową 
jest Jezus Chrystus, a zwierzchnikiem na ziemi Jego namiestnik – papież14. Patriarchowie nie 

6 A. Naumow, Wiara i historia. Kraków 1996, s. 133. 
7 Podręczna Encyklopedia Kościelna, T. XIX – XX, Warszawa 1910, s. 118. 
8 ACRR (Archivum Congregationis Resurrectionis Romae) rks 30607. List o. Smolikowskiego do o. 

Semenenki pisany w Adrianopolu 1 kwietnia 1876 r. 
9 A. Guepin, Saint Josaphat, arch. de Polock, martyr de l’unite catholique et L’eglise grecque unie en Pologne, 

Poitiers – Paris 1874. Streszczenia tej pracy w języku polskim dokonał zmartwychwstaniec o. W. Kalinka, 
Żywot św. Jozafata Kuncewicza, Lwów 1885. 

10 List o. Brzeski ACRR (Archivum Congregationis Resurrectionis Romae) rks 10848 oraz o. Wronowskiego 
ACRR rks 34175. 

11 Catechismus a Servo Dei Josaphato compositus został dołączony do pracy Alphonsa Guepina, Saint Josa-
phat, arch. de Polock, martyr de l’unité catholique et L’église grecque unie en Pologne, Poitiers – Paris 1874, 
ss. 1 – 19. 

12 Катихызисъ съчиненъ отъ священномѫченика Iосафата Кунцевичь Архыепископъ Полоцкый, и побъл-
гаренъ отъ Общество-то на О. О. отъ Въскьсенiе-то на Г. Н. I. Х., Цариградъ 1877, s. 16. 

13 Tamże, s. 16. 
14 „Католическа-Вселенска Църква е цѣло събранiе отъ вѣрны, подчинены на еднѫ невидимѫ главѫ 

сир. Iисуса Христа, и на еднѫ видимѫ, сир. на Iисусъ Христовый Намѣстникъ (...) наслѣдникъ–тъ на 
Святый Петра, който е былъ Начялникъ на Апостолт–тѣ, защо–то само на Св. Петра Богъ 
прѣпорѫчилъ Католическо–то Вселенско пастырство, а не на другы–тѣ Апостолы: заради това тая 
пастырска власт е само въ наслѣдницы–тѣ на Св. Петра, а не въ наслѣдницы–тѣ на другы–тѣ Апосто-
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uznający zwierzchnictwa biskupa Rzymu, to według Kuncewicza jedynie biskupi, a nie dusz-
pasterze, gdyż „само въ Истиннѫ–тѫ Църквѫ (...) има законны пастыри на стадо–то 
Iисусъ Христово”15.  

Dalsze części katechizmu zostały poświęcone analizie (również jak w przypadku Credo, 
każdego wersu z osobna) modlitwy „Ojcze nasz”, zamieszczonemu w układzie uznawanym 
przez Kościół zachodni Dekalogu oraz zapoznaniu wiernych m.in. z uczynkami miłosiernymi, 
darami Ducha Świętego oraz siedmioma grzechami głównymi, czy omówieniu siedmiu sa-
kramentów. 

Tłumaczenie tekstu św. Jozafata znakomicie nadawało się jako pierwszy katechizm dla 
wiernych bardzo silnie przywiązanych jeszcze do prawosławia. Prace nad zdecydowanie bar-
dziej „zachodnim“ katechizmem, przeznaczonym głównie dla wiernych ostatecznie przeko-
nanych o słuszności decyzji uznającej religijne zwierzchnictwo papieża oraz dla wychowan-
ków i uczniów misyjnych placówek oświatowych, trwały od połowy lat sześćdziesiątych. 
Nowy w pełni oryginalny katechizm autorstwa o. Tomasza Brzeski, którego tytuł nie pozo-
stawiał żadnej wątpliwości – Католический катихизисъ, ukazał się po raz pierwszy w 1884 
r. w Adrianopolu16. Otrzymał on bardzo pochlebną recenzję od biskupa Michaiła Petkowa17, a 
o jego popularności świadczy fakt, że doczekał się trzech wydań na przełomie dwudziestu 
ośmiu lat. 

Ojciec Brzeska ułożył swój katechizm zgodnie z regułami uznawanymi przez wszystkie 
trzy wyznania chrześcijańskie (katolicyzm, protestantyzm i prawosławie). Został on opraco-
wany w stosowanej od XVI wieku formie pytań i odpowiedzi. Autor do minimum wymaga-
nego przez prawosławie18 dodał szereg zagadnień – w większości uznawanych wyłącznie 
przez Kościół zachodni. 

Brzeska swój katechizm charakteryzował jako przykład przeciwstawiającej się zalewo-
wi szkodliwych i ateistycznych publikacji „една добра, здрава Литература, която да се 
усилва отъ день на день въ всѣка народность”19. Zakonnik adresował swój tekst „нe само 
за младежитѣ, но и за възрастнитѣ: за младежитѣ – защото съ нея придобиватъ здрава 
основа за живота си; за възрастнитѣ – защото съ нея си наумяват това, което може да 
сѫ забравили, и разбуждатъ памятьта си за дльжноститѣ си къмъ Бога, къмъ ближния и 
къмъ себе си, като христиани и граждани”20. 

Ojciec Tomasz wyjaśniał, czym jest katechizm, zapoznał czytelnika z jego budową oraz 
z tytułami poszczególnych części Pisma Świętego. Utwierdzał w przekonaniu, że „само Св. 
Католишка Църква има власт да тълкува чрѣзъ проповѣдницитѣ си откровенитѣ истини 
и да учи правовѣрнитѣ христиани това, което трѣбва да вѣрватъ”21, a dokonując bardzo 
szczegółowej analizy tekstu Credo (Symbolu Apostolskiego) udowadniał błędy Kościoła 
prawosławnego. Poruszał problem nieuznawanego przez prawosławie czyśćca i kwestię po-
chodzenia Ducha Świętego, który „изхожда отъ Отца и отъ Сина”22, co poparł szeregiem 
cytatów z Pisma Świętego. Rozbieżności w tej kwestii autor podsumował, że chrześcijanie 

лы: понеже въ такъвъ случай щѣше да има дванадесятъ Вселенскы пастыри, кое–то до сега никой не е 
казалъ още.” Tamże, s. 16. 

15 Tamże, s. 17. 
16 Wydanie drugie (Adrianopol 1897) nosiło taki sam tytuł. Wydanie trzecie (Adrianopol 1912) ukazało się jako 

„Катехизисъ. Рѫководство за срѣдни и специални училища”. 
17 List z 23 lipca 1884 r., przechowywany w Archiwum Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców w Krakowie 

(bez sygnatury). 
18 „Символът на вярата, Господна молитва „Отче наш”, Десетте Божи заповеди и Блаженствата“. Т. Ко-

ев, Д. Киров, Кратка богословска енциклопедия, София 1993, с. 124. 
19 Т. Бжеска, Катехизисъ. Рѫководство за срѣдни и специални училища, Одринъ 1912, s. 3. 
20 Tamże, s. 4. 
21 Tamże, s. 18. 
22 Tamże, s.54. 
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odłączeni od Kościoła katolickiego popadli w herezję, ponieważ „четат и виждатъ, че Св. 
Духъ изхожда отъ Отца и отъ Сина, но не искатъ да вѣрватъ”23.  

Brzeska podkreślał, że wyłącznie Kościół rzymski, pod przewodnictwem namiestnika 
Chrystusa – papieża, spełnia warunki podane w Symbolu Wiary i jest „jeden, święty, po-
wszechny i apostolski”24 – cech tych nie posiada żaden inny Kościół chrześcijański. Dokładna 
analiza różnic zachodzących pomiędzy Kościołami chrześcijańskimi spowodowana była chę-
cią zahamowania coraz wyraźniejszej i silniejszej ekspansji protestantów oraz zamiarem osta-
tecznego przekonania Bułgarów, że prawosławie nie jest prawdziwym Kościołem Chrystusa, 
a tym samym pozostanie w nim lub powrót do niego, może zamknąć możliwość zbawienia.  

W dalszych częściach katechizmu Brzeska poddał analizie wspólną dla obu Kościołów 
Modlitwę Pańską – „Ojcze nasz” oraz Pozdrowienie Anielskie – „Zdrowaś Maryjo”. Omó-
wiony został także Dekalog oraz Przykazania Kościelne. Wspólne dla obu wyznań Dziesięć 
Przykazań Brzeska podał (podobnie jak Jozafat Kuncewicz) w wersji Kościoła zachodniego. 
Przy taj okazji autor wyjaśnił czytelnikom m.in. pojęcia herezji i schizmy. Twierdząc, że nie 
każda schizma jest herezją25 – „Схизмата се различава отъ ересьта, ако е лишена 
съвсѣмъ отъ всѣко заблуждение въ Св. Католишка Вѣра, защото въ такъвъ случай тя 
противостои само на светото Единство на Цръквата”26, zakonnik dodał jednak, że nie ma 
schizmy, która byłaby wolna od błędów w wierze, tym samym wszystkie, więc i schizma 
wschodnia, są herezją.  

Katechizm Brzeski stanowił w miarę pełny wykład zasad wiary chrześcijańskiej, wska-
zującym na różnicę pomiędzy wyznaniami i udowadniającym, że jedynie Kościół rzymski w 
pełni i poprawnie rozumie oraz stosuje naukę Chrystusa, a pozostanie lub powrót do któregoś 
z Kościołów odłączonych zmniejsza (choć nie pozbawia) szansę zbawienia wiecznego.  

Tekst Brzeski można uznać za sztandarowe, przeznaczone dla wszystkich odbiorców, 
dzieło adrianopolskiej placówki, co nie znaczy, że nie publikowano także prac dla bardziej 
„skonkretyzowanego“ czytelnika. Zmartwychwstańcy byli również tłumaczami, autorami 
oraz wydawcami tekstów zawierających chrześcijański „elementarz” i przeznaczonych dla 
dzieci przygotowujących się do spowiedzi i Pierwszej Komunii – Първоначяленъ Общъ 
Катихызисъ и Приготовленiе зa Святы–тѣ Тайнства Исповѣдь и Причященiе за 
Дѣтца (nieznana data wydania pierwszego, drugie wydanie – Adrianopol 1890), czy też 
utrzymany w prostej i przystępnej formie wykładów – Кратъкъ Катихизисъ, 
Прѣдварителни познания (Adrianopol 1908).  

Niewątpliwym sukcesem zmartwychwstańczej wspólnoty była publikacja w 1894 roku 
jedynego adrianopolskiego zbioru modlitw pt. Малко Молитвенниче (wydany w Jamboł). 
Jego autorem był o. Łukasz Wronowski, który zawarł w swym modlitewniku teksty najpopu-
larniejszych modlitwy i pieśni oraz używanych podczas liturgii wschodniej troparionów i 
kondakionów. Na końcu analizowanego egzemplarza dołączono, wydane w Adrianopolu w 
1887 r., bułgarskie tłumaczenie Drogi Krzyżowej27 autorstwa świętego Leonarda – 
Крьстный Пѫть, съчиненъ отъ святаго Леонарда Да Порто Маурицiо, Едирне 1887.  

W modlitewniku Wronowski po raz pierwszy zamieścił cerkiewno-słowiański tekst bi-
zantyjskiej liturgii św. Jana Złotoustego – oczywiście „wzbogaconej“ o modlitwę za papieża i 
„zachodni” tekst wyznania wiary. Zbiór zamykał, także debiutujący w adrianopolskich publi-
kacjach, zbiór pieśni religijnych. Oprócz utworów wspólnych dla obu wyznań takich jak 
psalmy, czy Пѣснь Святыя Богородицы (znanej w Kościele zachodnim jako Magnificat), 

23 Tamże, s. 56. 
24 „една, света, католическа и апостолска“. Tamże, s. 61. 
25 „Ересь или кривовѣрие е упорито отричане на нѣкоя отъ Бога открита истина и приемане на нѣкоя 

наука, която е противна на Божието откровение, което прѣподава Църквата”. Tamże, s. 143. 
26 Tamże. 
27 Крьстный Пѫть, съчиненъ отъ святаго Леонарда Да Порто Маурицiо, Едирне 1887. 
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Wronowski opublikował także teksty charakterystyczne wyłącznie dla Kościoła rzymskiego 
lub prawosławnego. Ciekawostką w zbiorze jest pieśń За Рождество Христово (Богъ ся 
ражда какво чудо)28. Ta jedyna w modlitewniku kolęda jest tłumaczeniem utworu autorstwa 
Franciszka Karpińskiego (1741 – 1825) O narodzeniu Pańskim (bardziej znana jako Bóg się 
rodzi) i stanowi ciekawy dowód na (dotąd nie zbadane i prawdopodobnie częstsze) wykorzy-
stanie i funkcjonowanie polskich tekstów religijnych w życiu bułgarskiego Kościoła katolic-
kiego i unickiego. 

Jak już wspomniano, adrianopolscy zakonnicy (i ich wychowankowie) byli autorami nie 
tylko publikacji religijnych. Wśród nielicznie zachowanych wydawnictw o charakterze 
świeckim znalazło się m.in. wpisujące się w rozpowszechnioną w XIX wieku na terenach 
bułgarskich modę – Календарче „Ученикъ“ за учебната 1898/99 година (Пловдивъ 
1898), redagowany przez działające w adrianopolskim gimnazjum towarzystwo uczniowskie 
„Любословие”. W skład publikacji wchodziły teksty zawierające nauki moralne, a także 
krótki program założonego towarzystwa, którego członkowie za swój główny cel obrali: „да 
поддържатъ нравственностъта 1) съ прѣвеждание само добри и полезни книги отъ 
иностранни езици, а именно отъ Френски и Нѣмски и 2) съ списвание статии, а съ 
врѣме и цѣли съчинения все въ тая смисълъ”29.  

Część kalendarzowa rozpoczynała się we wrześniu 1898 roku (początek roku szkolnego 
i roku liturgicznego Cerkwi prawosławnej), a kończyła w grudniu roku następnego. Nazwy 
miesięcy zapisano po bułgarsku oraz w dialekcie okolic Adrianopola. Daty podano według 
starego i nowego stylu, a obok dni tygodnia zamieszczono przypadające na ten dzień święta 
roku kościelnego (w większości Kościoła wschodniego). Kalendarzyk zawierał także dział 
publicystyczno-literacki, w którym umieszone zostały teksty zawierające w sobie elementy 
wychowawcze o charakterze formacyjnym. Ważną częścią publikacji były materiały o cha-
rakterze informacyjnym, zawierające krótkie sprawozdanie z ważniejszych wydarzeń rozgry-
wających się w minionym roku szkolnym: obchodzone święta (np. Boże Narodzenie święto-
wano dwukrotnie – zgodnie z kalendarzem zachodnim oraz, bardziej uroczyście, według ka-
lendarza prawosławnego), odbyte wycieczki, wizyty ważnych osobistości, koncerty orkiestry 
misyjnej oraz uroczystość rozdania nagród dla najlepszych uczniów. Wydrukowany w Płow-
diwie kalendarzyk zawierał także Проспектъ на Българо-Католигеската Гимназия на 
отцитѣ Въскресенци въ Одринъ30, mający służyć jako reklama adrianopolskiej placówki 
na terenie wolnej Bułgarii – autorzy zapoznawali czytelników z wykładanymi przedmiotami, 
warunkami przyjęcia do gimnazjum, ceną internatu, a także podali listę ubrań, w które musi 
być wyposażony przyszły uczeń. Kalendarzyk uczniowski zamykała propozycja wydawnicza 
misyjnej drukarni „ŚŚ. Cyryla i Metodego“, która zachęcała do kupna m.in. adrianopolskich 
publikacji. 

Wspaniałą reklamą adrianopolskiej szkoły był niewątpliwie redagowany przez uczniów 
miesięcznik „Ученическа Мисъль“. Stanowił on swego rodzaju forum, na którym swe utwo-
ry literackie mogli publikować uczniowie zmartwychwstańczych placówek. Na łamach tego 
periodyku drukowane były również tłumaczenia tekstów europejskich klasyków literatury 
(zamieszczano wyłącznie teksty nigdy wcześniej nie tłumaczone na bułgarski) oraz publiko-
wano krótkie omówienia krytyczne nadesłanych przez młodych autorów tekstów. 

Wśród publikacji, które ukazały się już w wieku XX należy wspomnieć o dokonanym 
przez zmartwychwstańców tłumaczeniu Майска набожность въ честь на Прѣсвета 
Богородица (Одринъ 1910) – zbiorze modlitw i rozmyślań na temat roli Maryi w życiu 
człowieka, czy opracowanie autorstwa o. T. Dymitrowa Богъ (Одринъ 1913) – cykl wykła-

28 Л. Вроновски, Малко Молитвенниче, Ямбол 1894, с.201. 
29 Календарче „Ученикъ“ за учебната 1898/99 година, Пловдивъ 1898, с. 3. 
30 Tamże, s. 45. 
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dów poświęconych różnym drogom poznawania Boga. Na szczególną uwagę zasługuje doko-
nane przez adrianopolskich zmartwychwstańców tłumaczenie z greki Отговоръ на 
патриаршеското и синодално окрѫжно на цароградската църква върху различията 
които дѣлятъ двѣтѣ църкви (Одринъ 1909) – polemiczno-teologicznego tekstu omawia-
jącego najważniejsze kwestie sporne dzielące Kościół zachodni i Cerkiew prawosławną.  

Bułgarskojęzyczne publikacje były tylko fragmentem (choć bardzo ważnym) działalno-
ści członków unickiej placówki religijno-oświatowo-wychowawczej w Adrianopolu. Zakro-
jona na szeroką skalę, adresowana do Polaków, akcja informacyjna poprzez samodzielne pu-
blikacje oraz artykuły zamieszczane w prasie miała na celu informowanie rodaków w kraju i 
na emigracji o historii i współczesności ziem bułgarskich, rozwoju ruchu unickiego na tym 
terenie oraz o postępach w prowadzonej wśród Bułgarów pracy oświatowej. 

Pierwszą propagującą unię bułgarską i przybliżającą Polakom dzieje Bułgarii, publika-
cją zmartwychwstańców, była wydana w Paryżu w 1863 r.31 dość subiektywna w ocenach 
książeczka o. Hieronima Kajsiewicza pt. O unii bułgarskiej. Rys historyczny. Praca stanowią-
ca efekt odbytej w 1862 r. podróży na tereny Bułgarii, w celu zbadania stanu ruchu unickiego, 
koncentrowała się głównie na nakreśleniu historii kontaktów Bułgarii ze Stolicą Apostolską. 

Zakonnik bardzo szczegółowo przedstawił wydarzenia związane z podpisaniem unii 
1860 r. Przytoczył (z całą pewnością jako pierwszy) polskie tłumaczenie aktu unii oraz nie-
zwykle dokładnie opisał uroczystość wyświęcenia w Rzymie biskupa Sokolskiego na 
zwierzchnika unitów bułgarskich. Kajsiewicz podsumował efekty działań pro unickich, za-
warł ich ocenę i swego rodzaju podsumowanie zawierające konkluzje, że nawet klęska unii 
będzie sukcesem, gdyż osłabiając patriarchat Konstantynopola przyczyni się do wzrostu licz-
by wiernych Kościoła rzymskiego. 

Stosunkowo dużą grupę tekstów dotyczących unii autorstwa zmartwychwstańców – 
stanowiły różnego rodzaju raporty (niektóre z nich zachowane wyłącznie w rękopisie). Teksty 
te miały na celu poinformowanie polskiej opinii publicznej o postępach w pracy oświatowo-
religijnej zmartwychwstańców oraz o sytuacji politycznej na terenie Bułgarii i różnego rodza-
ju problemach z jakimi borykali się zakonnicy, a także o sukcesach jakie udało im się osią-
gnąć. Materiały te umożliwiły czytelnikowi poznanie początków unii i misji adrianopolskiej 
(np. tekst Pawła Smolikowskiego, Założenie misyi ks. Zmartwychwstańców w Adryanopolu, 
Kraków 1897).  

Zachowane w rękopisie Sprawozdanie z Misyi bulgarskiej O. O. Zmartwychwstania P. 
N. Jezusa Chr. Przedłożone na zgromadzeniu ogólnem Zgromadzenia d. 5 Stycznia 1872 r. 
przez Tomasza Brzeskę przełożonego domu Adrianopolskiego (rękopis w Archiwum Prowin-
cji Polskiej C. R. w Krakowie) przynosiło informacje o stanie adrianopolskiej placówki. Był 
to wydaje się najbardziej szczegółowy dokument (zapewne nie przeznaczony do publicznej 
wiadomości). Przełożony misji zawarł w nim wiadomości dotyczące najważniejszych dzie-
dzin życia placówki misyjnej w Adrianopolu. „Sprawozdanie” zawierało historię misji od 
1864 r. (data przybycia Brzeski do Adrianopola), opis części mieszkalnej misji wraz z rysun-
kiem oraz opis kaplicy zmartwychwstańców w Adrianopolu. Autor umieścił ponadto charak-
terystykę wszystkich członków misji, informował o przetłumaczeniu Małego katechizmu kar-
dynała Bellarmina oraz przygotowywaniu do druku Galeryi obrazków, czyli katechizmu ob-
razkowego. Sprawozdanie zawierało także informację o rozpoczęciu prac nad tłumaczeniem 
na język bułgarski Nowego Testamentu.  

Zmartwychwstańcy publikowali także przeznaczone dla Polaków sprawozdania infor-
mujące o ilości uczniów kończących w danym roku szkolnym poszczególne klasy i kończą-

31 Później wielokrotnie przedrukowywana w prasie na terenie Polski – np. „Tygodnik Katolicki“ Nr 14, 15 z 
10.04.1863 r. 
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cych szkoły misyjne. W języku polskim ukazało się takie sprawozdanie za rok szkolny 
1890/1891.  

Obok raportów dotyczących ściśle pracy misyjnej zakonnicy byli źródłem informacji o 
bieżącej sytuacji politycznej w Turcji (i na terenie Bułgarii) oraz o reakcjach ludności na roz-
grywające się wydarzenia. 21 października 1875 r. nieznany autor sporządził opis sytuacji i 
nastrojów na terenie Bułgarii w chwili wybuchu powstania w Hercegowinie, które w opinii 
autora rozbudziło nadzieje Bułgarów na uzyskanie przywilejów w państwie osmańskim – 
Opis sytuacji na terenie Bułgarii w chwili powstania w Hercegowinie. Adryanopol 21 Ok-
tobra 1875 (rękopis w Archiwum Prowincji Polskiej C. R. w Krakowie CR 64849 I). 

Jednymi z ciekawszych polskojęzycznych materiałów opisujących unię i działania 
zmartwychwstańców na terenie Bułgarii, były wydane we Lwowie w 1883 r. Listy o Wscho-
dzie do redaktora pisma „Dobry Pasterz“ autorstwa o. Pawła Smolikowskiego. W pięciu li-
stach polski zakonnik poruszył różnorodną tematykę związaną z jego subiektywnymi spo-
strzeżeniami poczynionymi podczas pracy w adrianopolskiej placówce.  Smolikowski 
komentował relacje unicko-prawosławne, historyczne kontakty bułgarsko-katolickie, oraz 
współczesne problemy bułgarskiej unii i wyzwania stojące przed zmartwychwstańcami. 

Informacje na temat unii, postępach w pracy misyjnej i sytuacji społeczno-politycznej 
na terenie Bułgarii, ukazywały się również w prasie polskiej, zarówno drukowanej na terenie 
kraju jak i ukazującej się na emigracji. Zmartwychwstańcy publikowali swe relacje na łamach 
takich pism jak: „Czas”32, „Tygodnik Katolicki”33, „Przegląd Poznański”34, „Dobry Pasterz“ 
(ukazywał się we Lwowie), „Missye Katolickie” (miesięcznik krakowski) czy „Przegląd 
Lwowski”. Materiały te, podobnie jak i inne polskojęzyczne teksty, obok celu informacyjnego 
miały także za zadanie także skłonić rodaków do pomocy finansowej oraz wzbudzić przeko-
nanie o odpowiedzialności Polaków za powodzenie bułgarskiej akcji misyjnej. Publikacje 
prasowe były najczęściej listami pisanymi przez, w większości anonimowych, zakonników.
 Teksty prasowe informowały o wszystkich aspektach życia misyjnego, przedstawiały 
rozwój szkół35, zawiadamiały o wynikach publicznych egzaminów w szkole bułgarsko – 
francuskiej36, a także o życiu religijnym placówki, czy misjach prowadzonych w okolicznych 
miejscowościach37. O działaniach mających na celu zachowanie miejscowych obyczajów 
świadczyły wiadomości na temat obchodów święta ku czci świętych. Cyryla i Metodego38, 
którym przewodniczył przełożony domu misyjnego – o. Tomasz Brzeska. 

Zmartwychwstańcy zapoznawali polskich czytelników ze specyfiką kraju, w którym 
pracowali. W 1864 r. o. Karol Kaczanowski39 opisywał wygląd Adrianopola oraz zamieścił 
swe spostrzeżenia dotyczące charakteru Bułgarów, historii Bułgarii oraz języka bułgarskiego 
– dostrzegając jego duże podobieństwa do języka polskiego40. Anonimowy autor w liście do 
redaktora „Tygodnika Katolickiego” (nr 42 z 22.10.1870 r.) zapoznawał z własnymi wnikli-
wymi spostrzeżeniami na temat życia rodziny bułgarskiej i wyglądu jej domu. 

Materiały nadsyłane przez zakonników dostarczały również bieżących informacji na 
temat wydarzeń związanych z aktualną sytuacją polityczną na terenie Bułgarii, np. wojną ro-
syjsko – turecką. Nie zamieszczano opisów walk czy komentarzy politycznych, lecz – co wy-

32 „Czas” – dziennik krakowski założony 03.11.1848 r. Jego redaktorami byli: L. Siemieński, R. Starzewski, A. 
Beaupre. Wychodził w Krakowie do 1934 r., od 1935 do 1939 r. w Warszawie. 

33 „Tygodnik Katolicki“ – wychodził w Grodzisku Wielkopolskim w latach 1860 – 1872 pod redakcją księdza 
Prusinowskiego. 

34 „Przegląd Poznański“ – ukazywał się w Poznaniu w latach 1848 – 1865 – red. Jan Koźmian. 
35 „Tygodnik Katolicki“ nr 28 z 09.07.1869 r.  
36 „Tygodnik Katolicki“ nr 43 z 22.10.1869 r. 
37 „Tygodnik Katolicki“ nr 28 z 09.07.1869 r. 
38 „Tygodnik Katolicki“ nr 25 z 24.06.2870 r. 
39 „Tygodnik Katolicki“ nr 1 z 01.01.1864 r. dodatek nr 1. 
40 „Tygodnik Katolicki“ nr 31 z 29.07.1864 r. 
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daje się cenniejsze – spostrzeżenia poczynione podczas podróży po kraju. Autor korespon-
dencji zamieszczonej w „Przeglądzie Lwowskim” (Rok IX, zeszyt 16 z 15.08.1879 r. ss. 143 – 
147) dzielił się z czytelnikami wrażeniami z „wycieczek misyjnych“, które miały miejsce w 
rejonie miejscowości Małko Tyrnowo, przy okazji zamieszczając charakterystykę i krótki 
opis tej miejscowości. 

Prawdopodobnie najciekawszy materiał dotyczący wojny rosyjsko – tureckiej autorstwa 
zmartwychwstańców to Wspomnienia missyonarza bułgarskiego z czasów wojny rossyjsko – 
tureckiej41 spisane prawdopodobnie przez o. Pawła Smolikowskiego. Przedstawił on wyda-
rzenia, jakie rozgrywały się w Adrianopolu i okolicach od lipca 1877 r., począwszy od wkro-
czenia wojsk rosyjskich, aż do ponownego przejęcia miasta przez Turków.  

Te same listy informujące o pracy w adrianopolskiej misji były drukowane w wielu ga-
zetach, czasem materiały różnił tylko komentarz redakcyjny. Częściej jednak były to tylko 
przedrukowane listy nawet bez jakichkolwiek informacji o autorze. Wszystkie publikacje, 
zarówno te zamieszczane w prasie jak i drukowane w formie książkowej, czy nawet teksty, 
które nie były przeznaczone do druku, miały jeden, jasno wyznaczony cel – szerokie rozpro-
pagowanie idei unii Bułgarów ze Stolicą Apostolską oraz zapoznanie z sytuacją społeczno-
polityczną w na terenie Bułgarii i na Bałkanach. Materiały te miały również uzmysłowić Po-
lakom, że jako naród wyjątkowy, przez którego miała się odrodzić Europa, powinien czuć się 
szczególnie odpowiedzialny za powodzenie unii bułgarskiej.  

Zakonnicy nie zawsze potrafili zachować obiektywizm, szczególnie gdy chodziło o 
przedstawienie prawosławnych Bułgarów. Jednak relacje dawały interesujący obraz Bułgarii i 
Bułgarów końca XIX wieku widziany oczyma Polaków, dla których często przyjazd do Ad-
rianopola był pierwszym kontaktem z Bałkanami, stąd trudno się dziwić, że pewne zjawiska 
zakonników dziwiły, mentalność ludzi zaskakiwała, a obyczaje i zachowanie często szokowa-
ły. Stanowiły one jednak, uważane za wiarygodne, źródło informacji wykorzystywane pod-
czas pisania szeregu opracowań dotyczących historii i współczesności ziem bułgarskich42. 

Działalność oświatowo-wydawnicza adrianopolskich zakonników niewątpliwie przy-
czyniła się do wzrostu liczby bułgarskojęzycznych podręczników – pisanych i tłumaczonych 
przez misjonarzy, dawała możliwość zapoznania się Bułgarów z religijną literaturą rzymsko-
katolicką, a poprzez zachęcanie uczniów do czytania i tłumaczenia na język bułgarski literatu-
ry europejskiej oraz umożliwienie publikacji pierwszych prób translatorskich, przyczyniła się 
do zwiększenia ilości tekstów z literatury powszechnej dostępnych dla przeciętnego, nie zna-
jącego żadnego języka zachodnioeuropejskiego, Bułgara. Poczynania te były niezwykle waż-
ne i cenne w momencie tworzenia od podstaw bułgarskiej oświaty i gwałtownego rozwoju 
literatury, gdyż w okresie odrodzenia narodowego oraz wyzwolonej Bułgarii zapotrzebowanie 
społeczne na tego typu teksty stawało się coraz większe. 

Uprawiana przez zmartwychwstańców działalność informacyjna miała na celu reklamę 
bułgarskiej akcji unickiej na arenie europejskiej, głównie wśród Polaków zamieszkałych na 
terenie kraju i na emigracji. Listy misjonarzy pojawiające się w polskiej prasie, a także książ-
ki przedstawiające historię Bułgarii oraz sytuację Bułgarów w niewoli tureckiej, miały prze-
konać o ciążącej na Polakach szczególnej odpowiedzialności za sukces bułgarskiej akcji, a 
tym samym nakłonić do niesienia pomocy finansowej adrianopolskiej misji. Dzięki tym wy-
syłanym na bieżąco informacjom, Polacy mieli możliwość śledzić aktualne wydarzenia roz-
grywające się na terenie Bułgarii, orientować się w postępach unii bułgarskiej i potrzebach 
adrianopolskiej misji.  

41 „Missye Katolickie” 01., 02. 1885 r.  
42 Jako przykład może posłużyć J. Hołubowicz, Bułgarya, jej przeszłość dziejowa i jej obecne narodowe i 

religijne odrodzenie, Kraków 1885. 
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Piśmiennictwo autorstwa członków polskiej misji w Adrianopolu otworzyło nowy – 
unicki rozdział, w mało jeszcze poznanej i zbadanej historii bułgarskiej literatury katolickiej 
drugiej połowy XIX i początku XX wieku. Działalność adrianopolska zmartwychwstańców 
dostarczała także dowodów świadczących o wpływie Polaków na „powrót” Bułgarów do Eu-
ropy oraz na rozwój bułgarskiej oświaty i kultury. 

Nie wszystkie projekty udało się misjonarzom zrealizować (nie ukończono np. tłuma-
czenia Biblii) i nie wszystkie przygotowane rękopisy opublikować. Wybuch I wojny świato-
wej gwałtownie zakończył działalność misji, która mimo kontynuowania pracy w Starej Za-
gorze i Małko Tyrnowo, w żadnym aspekcie nie dorównała świetności placówki w Adriano-
polu, a rozproszony w wyniku zawieruch historyczno-politycznych po różnych archiwach, 
bibliotekach i prywatnych kolekcjach dorobek piśmienniczy bułgarskich zmartwychwstańców 
przyniesie jeszcze zapewne niejedną niespodziankę43. 
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О. професор Стефан Коперек 
Факултет „Теология“, Папски Университет Йоан Павел II 

БОЖЕСТВЕНАТА ЛИТУРГИЯ НА СВЕТИ ЙОАН ЗЛАТОУСТ – 
ХИМН И ИЗВОР НА ЛЮБОВТА 

Цялата форма на отслужваната до днес литургия на свети Йоан Златоуст1, както и 
анафората, която му е приписвана, датират от древността, а чрез Йерусалимската и Ан-
тиохийската традиции ни въвеждат в атмосферата и в самата Тайна вечеря на Велики 
Четвъртък, когато Христос „понеже бе възлюбил Своите, които бяха в света, Той ги 
възлюби докрай“ (Иоан. 13: 1), като установява Евхаристията и свещеничеството. Също 
тогава Исус проявява Своята безгранична любов към хората и Бога, обръщайки се в 
молитва към Отца много лично2: „Както Ти Мене прати в света, и Аз ги пратих в света; 
и за тях Аз посветявам Себе Си, та и те да бъдат осветени чрез истината“ (Иоан. 17: 18-
19). Поставяйки началото на тази единствена Жертва, принасяйки „Себе Си“ като 
Кръстна жертва, Исус дава Своето Тяло и Кръв като Нов и вечен завет „за опрощаване 
на греховете“ (Мат. 26: 28). Когато взима в ръцете Си хляба и чашата с вино, Той поде-
ма онази песен на любовта – благодарението (срвн. Мат. 26: 27; Марк. 14: 23; Лук. 22: 
19), която Църквата продължава през вековете, отслужвайки Евхаристичната литургия3 
в рамките на разнородното обредно богатство. 

Може да се каже, че именно тази анафора и литургия, отслужвана в Източната 
църква, е най-представителната, най-добре изразява духа и богословието на тази Църк-
ва4. Неин източник е сирийската анафора на Дванадесетте апостоли, която свети Йоан 
Златоуст приема и утвърждава в Константинополската литургия. Отслужваната в наше 
време литургия, следвайки именно тази сирийска анафора, изрича под формата на мо-
литва думите, които Исус отправя към Никодим, думите, които са „Евангелие в Еван-
гелието“. Обръщайки се към Пресвятия Бог, Църквата ги припомня в тази анафора и 
тържествено огласява: „Ти тъй си възлюбил Твоя свят, че отдаде Своя Единороден Син, 
та всеки, който вярва в Него, да не погине, но да има вечен живот“ (срвн. Иоан. 3: 16)5. 
По този начин литургията посочва съществения мотив и причина за цялото дело на 
спасение, за което извиква представата и което огласява. Още в самото начало Божест-
вената литургия прославя тази любов, подчертавайки в един от антифоните, че Бог има 
„милост неизмерима и човеколюбие неизразимо“. След Херувимската песен свещени-
кът в тиха молитва също посочва този съществен източник на спасението: Бог е станал 
човек „поради“ Своето „неизразимо и неизмеримо човеколюбие“. 

В отслужваната Евхаристия, както пояснява папа Бенедикт ХVІ, „се открива за-
мисълът на любовта, който направлява цялата история на спасението (срвн. Еф. 1: 10; 3: 
8-11). В него Deus Trinitas, Който сам в Себе Си е пълната любов (срвн. 1 Иоан. 4: 7-8), 

1 Срвн. A. Jacob, La tradition manuscrite de la liturgie de saint Jeаn Chrysostome, [в.] Eucharisties d' Orient et 
d'Occident (47), Semaine liturgique de l'Institut Saint-Serge, Paris 1970, s. 109-138. 

2 Guy Oury, La Messe romaine et le people de Dieu dans l'historire, Solesmes 1981, s. 17. 
3 Срвн. пак там, s. 18-24. 
4 Срвн. J. H. Dalmais OP, Quelques grands themes théologiques des anaphors orientales, [в.] Eucharisties d' 

Orient et d'Occident (47), ... dz. cyt., s. 179-195. 
5 A. Hänggi, J. Pahl, Prex eucharistica. Tekstus e variis liturgiis antiquioribus selecti, Fribourg Suisse, 1968, s. 

225, 226; H. Paprocki, Wieczerza mistyczna, anafory chrześcijańskiego Wschodu, Warszawa 1998 r., s. 127, 
155. 
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се ангажира в нашата човешка форма (...), целият Божи живот достига дo нас и ни се 
предава под формата на тайнство“, затова мистерията на Евхаристията „е тайна на Три-
нитарната любов“6. Тук трябва да повторим след свети Йоан Златоуст, че в литургията 
„Отец, Син и Дух Свети са дарители на всичко, свещеникът само преотстъпва езика си 
и предлага дланите си“7.  

Отслужвайки Божествената литургия и участвувайки в нея, ние сме въвеждани и 
като, че ли потопяни в тази свръхестествена действителност на спасителната любов. 
Именно тя извиква представата за Христовата Жертва, в която най-пълно се изразява 
Божията любов към човека и едновременно с това накратко е изложено необикновено-
то съдържание на човешката история8. Тя е „връх“ на всички жертви, които в своята 
история човекът принася на Бога. „В тази жертва се е изпълнило и извършило всичко. 
Най-напред в нея е очистена, установена и показана в цялата си същност и пълнота са-
мата жертва, нейният предвечен смисъл като съвършена любов, затова тя е живот, до-
веден до съвършенството на саможертвата: В Христос «Бог толкоз обикна света, че 
отдаде Своя Единороден Син (...)», а в Исус човекът така е обикнал Бога, че е отдал 
Себе Си да край и в тази двуединна жертва всичко вече е отдадено и във всичко гос-
подствува любовта – «разпъващата на кръст любов на Отца, разпънатата на кръст 
любов на Сина, любовта на Духа – триумфалната мощ на Кръста» (Московския мит-
рополит Филарет). По-нататък, точно защото тази жертва е била само любов, само в 
любовта е блеснало и дарено опрощението на греховете. Най-после в нея се е изпълнил 
и наситил извечният човешки копнеж за Бога – светият живот е станал и наша храна, 
наш живот ...“9. И по-нататък А. Шмеман пояснява, че тази „изпълнена с радост“ тайна 
се изразява именно в това, че новият живот е нейния плод – Христовият живот в нас и 
нашият в Него. 

Отците на Църквата виждат в Евхаристията тайнствена връзка между делото на 
сътворението и Въплъщението. Затова А. Хамман, излагайки сбито богословските раз-
съждения на св. Йоан Златоуст, св. Киприян, св. Хилатерго де Паотие, св. Кирил Алек-
сандрийски, св. Августин и др., казва, че Евхаристията е „тайнство на изкуплението“, 
„тайнство на нашето обожествяване“, представлява „продължение на Рождеството 
Христово“ и е „тайнство на Мистичното Тяло“10. 

Това евхаристично единение с Исус, което участието в Божествената литургия из-
вършва в нас, има също своите последствия, дава ново измерение на нашия живот, кара 
ни да осъзнаем, че имаме известни морални задължения. „Ако животът на Христос е 
дар и жертва, то също и нашият живот в Него и целият живот на Църквата е дар и жер-
тва. Той е жертвуване на самите себе си, на всички нас заедно и на целия свят, жертва 
на любовта и единството, славата и благодатта, прощението и изцелението, единението 
и общността“11. След обреда на Малкия вход, в молитвата за верните свещеникът изри-
ча знаменателните думи: „защото Ти си, Който принасяш и си принасян, Който прие-
маш и си раздаван, Христе Боже наш“. След като положи даровете на олтара, той въз-
нася молитвата: „Господи, Боже Вседържителю, Ти, Който единствен си свят (...) ни 
удостой да Ти принасяме дарове и жертви духовни за нашите грехове и за греховете на 
народа“. В края на Божествената литургия чрез думите на свещеника Църквата благо-

6 Posynodalna adhortacja apostolska „Sacramentum Caritatis“, 8, Kraków 2007, s. 18. 
7 PG 59; 472; цит. от: R. F. Taft SJ, Liturgia. Wzór modlitwy, ikona życia (Liturgy: Model of prayer – icon of 

life), превод: A. Dzisiewska, Warszawa 2013, s. 158. 
8 A. Hamman, La Messe. Liturgies anciennes et textes patristiques, Paris 1964, s. 25. 
9 A. Schmemann, Eucharystia, Misterium Królestwa (Eвхаристия – тайнство Царства, Париж 1984 г.) пре-

вод: A. Turczyński, Białystok 1997, s. 79 
10 A. Hamman, La Messe ..., dz. cyt., s. 26. 
11 Пак там, s. 79-80 
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дари за това освещаване, обожествяване, за благодатта на единението с Бога: „Да се 
изпълнят устата ни с хвала към Тебе, Господи, за да възпяваме Твоята слава, защото си 
ни удостоил да се причастим с Твоите свети, божествени, безсмъртни и животворящи 
Тайни (...) Защото Ти си нашето освещение, и на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, въз-
даваме слава, сега и винаги, и во веки веков“.  

Всичко, което се е изпълнило в спасителния план, продължава, нещо повече – още 
сега започва и допълването на това Божие дело чрез идването на Христос в Евхаристи-
ята – чрез Евхаристичната парузия. Чрез тази анафора Църквата и цялата Божествена 
литургия пеят химн на благодарността за любовта, проявена в Кръста, Гроба, Възкре-
сението и Възнесението, в сядането на Христос отдясно на Отца и повторното Му при-
шествие в слава. За всичко това „Тебе възпяваме, Тебе благославяме, на Тебе благода-
рим, Господи“. 

Затова в тази анафора се повтаря онова толкова вълнуващо описание на Бога, Бо-
га, Който в Исус Христос така е обикнал човека, че е призоваван като φιλάνθρωπος12, 
като Онзи, който обича човека, като „Приятел на човека“ – „Човеколюбив Господ“, 
„Човеколюбив Владика“. Подобни определения се съдържат и в други древни анафо-
ри13. В Исус Христос Бог се явява на хората с цялата си нежност и сърдечност. Именно 
в Него Бог най-пълно проявява онази Своя доброта, близост, приятелство, описана ня-
кога от пророк Осия: „Влечах ги с човешки връзки, с връзки на любов, Аз бях за тях 
като такъв, който сваля хомота от челюстите им“ (Ос. 11: 4) или от пророк Исайя: „Ще 
забрави ли жена кърмачето си, не ще пожали ли сина на утробата си? Но, ако би и заб-
равила тя, Аз няма да те забравя“ (Ис. 49: 15). За да изрази любовта Си към човека, 
Господ Бог просто използува „багрите“ на майчинските чувства. И чрез пророк Йере-
мия също предизвестява тази Своя невероятна загриженост и близост с човека: „с вечна 
обич те обикнах и затова прострях към тебе благоволение“ (Иер. 31: 3).  

Колкото пъти чуваме това литургично, молитвено възвание към Бога като Прия-
тел на човека, толкова пъти в нас оживяват не само тези думи от Стария Завет, но тряб-
ва да виждаме в тях и Исуса, загрижен сватбеният ден на младата двойка в Кана Гали-
лейска да бъде прекрасен и радостен – за нея Той извършва първото чудо, превръщайки 
водата във вино (Иоан. 2: 1-11). Трябва да Го виждаме и загрижен за гладните, които 

12 Срвн. A. Hänggi, J. Pahl, Prex eucharistica ..., dz. cyt. s. 224.; H. Paprocki, Wieczerza Mistyczna ..., dz. cyt., 
s. 126. 

13 Напр. египетската анафора на св. Марко: „Затова молим Ти се и умоляваме Тебе, Приятелю на човека, 
о Добри ...“; „Приятелю на човешкия род“ (Wieczerza Mistyczna ..., dz. cyt., s. 74, 81); коптийската ана-
фора на св. Кирил Александрийски: „молим се на Твоето благоволение, Приятелю на човека“ (пак там, 
s. 91); анафората на апостол Яков: „Всемогъщи, страховити, добри, милостиви и най-състрадателни 
към Своето творение“; „Господи, Боже, принасяме Ти, Владико, тази страшна и безкръвна жертва, ка-
то Те молим (...), да не ни отдаваш според съгрешенията ни (...), но според Твоето милосърдие и неиз-
казана любов към човека“ (пак там, s. 140, 141-142); анафората на св. Игнаций Антиохийски: „Ти, по-
ради Твоята любов към людете, ни направи подобни на небесните жители (...); защото си Добропос-
лушлив и Приятел на човека ...“ (пак там, s. 193, 196); маронитската анафора на апостол Петър: „Гос-
поди, Господи, Приятелю на човека, приеми на лоното на Авраам тези, които завършиха живота си ...“ 
(пак там, s. 210); анафората на апостол Яков: „Ти, Господи, имаш власт над живота и смъртта, Боже на 
милосърдието и Приятелю на човека“ (пак там, s. 220); анафората на апостол Яков: „Благодетелю, Бо-
же (...), молим Те, Боже, Приятелю на човека, заради доброволната смърт и страдание на Твоя Син, 
причисли ни към щастливите и свети люде (...), с блажените и свети мъченици ...“ (пак там, s. 234); 
анафората на св. Григорий Назиянски: „Наистина достойно е (...) да Те възхваляваме, Тебе, Единия ис-
тински Бог, Приятелю на човека, неизразим, невидим, неописуем (...), Създател на всичко, Освободи-
тел на всички (...). Ти, като Добър пастир, побърза към заблудения, като истински Отец му оказа мило-
сърдие ...“ (пак там, s. 243, 244); анафората на св. Нестор: „О, Господи, Боже, благосклонни, милосър-
дни и състрадателни (...). О, Добри и Търпеливи, не сe гневи против мен ...“ (пак там, s. 297, 298). По-
добни обръщения се появяват и в анафората на св. Василий Велики, също използувана във Византийс-
ката литургия. 
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търпеливо слушат Неговото учение. За тях Исус щедро размножава хляба (Мат. 14: 13-
21; Марк. 6: 34-44; Лук. 9: 12-17; Иоан. 6: 1-15). Можем да чуем и как Исус кани при 
Себе Си всички, които копнеят за истинско умиротворяване на сърцето (Мат. 11: 28-
30). Това обръщение към Бога също ни позволява да видим Христос, Който много тър-
пеливо разговаря с търсещия истината Никодим, дошъл на разговор през нощта (Иоан. 
3: 1-21), или пък посвещава толкова време на самарянката, изненадана от молбата Му 
за черпак вода (Иоан. 4: 1-42). Този „Приятел на човека“, е Исус, Който обгръща с лю-
бов и грижа децата: „оставете децата да дохождат при Мене и не им пречете, защото на 
такива е Царството Божие (...) И като ги прегърна, възлагаше върху им ръце и ги бла-
гославяше“ (Марк. 10: 14,16), навежда се над болните (Лук. 6: 8; 8: 46-48; 13: 10-13), 
над грешните (Лук. 7: 44-48; Иоан. 8: 3-11), над вдовицата, която оплаква смъртта на 
единствения си син (Лук. 7: 13-15). Това е Исус, развълнуван и плачещ при гроба на 
Лазар (Иоан. 11: 33-36). Преди всичко трябва да съзерцаваме Исус на Кръста, когато се 
моли за онези, които са Го разпнали, като че ли дори оправдавайки ги пред Отца: „От-
че! прости им, понеже не знаят, що правят“ (Лук. 23: 34), Исус, Който отваря небето за 
съкрушения разбойник: „истина ти казвам: днес ще бъдеш с Мене в рая“ (Лук. 23: 43) и 
най-после Този, Който слиза в преизподнята, за да изведе от сянката на смъртта Адам, 
Ева и всички праведни, очакващи спасението и да ги въведе в прегръдките на Отца. 

По-нататък, вслушвайки се в това тъй характерно определение, вътрешно се 
вглеждаме във Възкръсналия Господ, Който се обръща по име към жената при Гроба: 
„Марийо!“ (Иоан. 20: 16) и й позволява да Го познае. „В този момент в нея настъпва 
дълбока промяна – подтиснатостта и дезориентацията се превръщат в радост и ентусиа-
зъм“14. Това литургично описание ни позволява да видим Възкръсналия Господ, Който 
все още неразпознат, придружава учениците по пътя към Емаус, сломени, тъжни, не-
разбиращи събитията на Голгота. Но след това, когато преломява хляба на трапезата, 
Този Спътник изпълва сърцата им със светлина и радост: „и тогава им се отвориха очи-
те, и те Го познаха; ала Той стана невидим за тях. И те си казваха един другиму: не го-
реше ли в нас сърцето ни, когато Той ни говореше по пътя и ни обясняваше Писание-
то?“ (Лук. 24: 31-32). Среща ги разпнатият и възкръснал Исус Христос, като най-
истински Приятел на човека. Тук трябва да добавим заедно с папа Бенедикт ХVІ, че 
„който срещне възкръсналия Исус бива вътрешно променен“15. 

Този същият Господ, Който се възнася на небесата и седи отдясно на Отца, праща 
Светия Дух на Църквата Си и не престава да бъде заедно със странствуващите по тази 
земя. Не оставя сами онези, които изпраща по цял свят да кръщават и да проповядват 
Евангелието: „и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света“ (Мат. 28: 20). 
Затова християнската литургия има своето най-дълбоко основание в „реалността на 
Възкръсналия Христос, която много точно е наречена от мелхицкия богослов Жан Сор-
бон liturgie de source. Тъй като възкръсналият Исус това е човечеството в славата му, 
Той присъствува чрез Духа във всяко място и във всяка епоха не само като Спасител, 
но като Спасяващ, не само като Господ, но едновременно с това като свещеник и жерт-
ва. Нищо в Неговото съществуване и действие не е минало, освен начина по който се е 
появил в историята“16. 

Ето защо литургията е не само химн на Божията любов, явена в цялата си пълнота 
в Исус Христос, но е „Епифания на любовта“17. Благодарение на Божествената литур-
гия „в умрелия и възкръснал Христос и в слизането на Светия Дух, даден без мяра 

14 Benedykt XVI [в:] P. Ide, Chrystus daje wszystko. Teologia miłości Benedykta XVI (Le Christ donne tout, 
Benoît XVI, une théologie de l'Amour, Paris 2007), превод o. W. Szymon OP, Kraków 2011, s. 144. 

15 Пак там, s. 144. 
16 R. F. Taft SJ, Liturgia ..., dz. cyt., s. 52-53. 
17 Срвн. Br. Mokrzycki SJ, To czyńcie!, Kraków 2005, s. 19. 
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(срвн. Иоан. 3: 34), ставаме особено близки с Бога“18. В нея се срещаме с „Иисус Хрис-
тос“, Който „е същият вчера, и днес, и вовеки“ (Евр. 13: 8), с нашия Човеколюбив Гос-
под и Спасител – огън на любовта, от който трябва да се запалят и се запалват през ве-
ковете човешките сърца с истинска и жертвоготовна любов. „Огън дойдох да туря на 
земята, и колко бих желал да беше вече пламнал!“ (Лук. 12: 49)19. В антиохийската 
анафора на свети Йоан Златоуст свещеникът гласно се моли: „Влей огъня на Твоята 
любов в душите на всички и отнеми от нас всякакви тръни на престъпленията и горчи-
ви шипове на греховете“20. Църквата възпява тази любов в химна на прослава, който 
обхваща времето и вечността, земята и небето, хората, светците и ангелите. Литургията 
става велика песен на прослава към Бога, Един в Светата Троица: „Заедно с тези бла-
жени сили и ние, човеколюбиви Владико, възкликваме и казваме: свят си и пресвят Ти 
и Единородният Твой Син и Светият Твой Дух; свят и пресвят си и великолепна е Тво-
ята слава“. 

В този прославен химн на Божията милост се включва цялата красота и богатство 
на литургичните обреди, пленителните мелодии на църковните песнопения, аромата на 
възнасящия се кадилен дим, светлината на свещите и лампите, изразителните жестове и 
изобщо цялата архитектура на храма, а преди всичко – величието на иконостаса21, по-
сочващ единството на онази невероятна действителност – на небесната Литургия и та-
зи, отслужвана тук и сега. Имайки пред вид всичко това, можем да кажем, че Божестве-
ната литургия е „непрестанно възнесение, издигане на Църквата до небесата, до трона 
на славата, във вечната светлина и радост на Божието царство“22. И затова Константи-
нополският патриарх свети Герман (около 644 г. – 755 г.) с право казва: „Църквата е 
небе на земята, в което Бог живее и се движи“23. Мистерията на отслужваната литургия 
ни въвежда в атмосферата на планината Табор, където ни се ще да кажем със свети Пе-
тър: „добре е да бъдем тука“ (Мат. 17: 4)24. Както пише Оливие Клемен, чрез Светата 
литургия „Невидимият Бог е като струя светлина, мир и любов за всеки човек“25. Как 
да не кажем заедно с Франсоа-Ксавие Дюрвел: „Евхаристията е нетленна икона на 
Христос, Който е образ на Отца“26! 

Литургията, тази „мистерия на любовта“27, апелира към нас с цялата си красота и 
богословска дълбочина с думите на св. Павел: „и живейте в любов, както и Христос ни 
възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание“ (Еф. 
5: 2). Евхаристията – дара на Божието сърце, дара на любовта, ни е даден чрез Исус 
заедно със заповедта за любовта: „Нова заповед ви давам, да любите един другиго; как-
то ви възлюбих, да любите и вие един другиго“ (Иоан. 13: 34). Затова от самото начало 
Евхаристията е фундамент и извор на братската любов и единство на Неговите учени-
ци. Именно на трапезата в Горницата Исус се моли не само за Своите тогавашни уче-

18 Benedykt XVI, Sacramentum Caritatis, 8, dz. cyt., s. 18-19. 
19 Срвн. L. G. Lovasi SVD, L'Eucharistie dans notre vie, Paris 1962, s. 39-50. 
20 Wieczerza Pańska, dz. cyt., s. 173. 
21 Срвн. P. Evdokimov, Prawosławie (L'Ortodoxie, Neuschâtel 1959), превод J. Klinger, Warszawa 2003, s. 

231-254; J. Czerski, Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma, Opole 1998, s. 44-50. 
22 A. Schmemann, Eucharystia ..., dz. cyt., s.128. 
23 St. Germanus of Konstantinopole, On the Divine Liturgy, Crestwood 1984, s. 56, 58, cyt. za: R. F. Taft SJ, 

Liturgia ..., dz. cyt., s.79. 
24 Срвн. A. Schmemman, Eucharystia ..., dz. cyt., s. 127-128.  
25 Taizé, Szukanie sensu życia, „W drodze“, Poznań 1999, s. 50, cyt. za: Brat Roger z Taizé, Bóg może tylko 

kochać (Deu ne peut qu'aimer, Taizé 2002) превод M. Prussak, Warszawa 2005, s. 15. 
26 F-X Durrwell, Eucharystia sakrament paschalny (L'Eucharistie sacrament pascal, Strasburg 1980) превод L. 

Rutkowska, Warszawa 1987, s. 204. 
27 A. Schmemman, Za życie świata (За жизнь мира, New York 1983) превод A. Kempfi, Warszawa 1988, s. 

29. 
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ници, но и за онези, които благодарение на тяхното учение ще повярват в Него, за „да 
бъдат всички едно: както Ти, Отче, си в Мене, и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас едно, 
– та да повярва светът, че Ти си Ме пратил (...), за да бъдат в пълно единство, и за да 
познае светът, че Ти си Ме пратил и си ги възлюбил, както Мене възлюби“ (Иоан. 17: 
21, 23). 

И затова литургичната молитва е първият отговор на тази любов, оформяйки ли-
тургичното събрание на човешките сърца, разпалени от нея. „Христос винаги присъст-
вува в Евхаристията, като Този, Който събира, единява и руши стените на разделение-
то. Когато казваме, че Евхаристията е тайнство на единството, говорим именно за това. 
Още сега сме едно. Тази действителност е записана в символиката на жестовете, съпро-
вождащи Евхаристията – преломяваме един хляб, делим същия този хляб. «Защото 
един хляб, едно тяло сме ние многото, понеже всички се причастяваме от един хляб» 
(1 Кор. 10: 17). Въпреки, че хората се различават помежду си, Христос иска те да бъдат 
едно и да са свързани с братските връзки, създадени от Него, от Този, чието тайнство е 
Евхаристията“28. 

Чрез Божествената литургия молещата се Църква подобно на Божествения Прия-
тел на човека също става човеколюбив приятел за съвременниците си. Събраният народ 
споменава папата, епископа и духовенството и ги обгръща с молитвена любов. По мно-
го конкретен начин обхваща всички хора, техните грижи и проблеми. Затова се молим 
за „за всеки град и страна, и за тези, които с вяра живеят в тях“, достигаме с мисълта и 
сърцето си до „тези, които плават, пътуват, боледуват, страдат“, молим се „за пленени-
те и за тяхното спасение“ и „за онези, които си спомнят за бедните“. Тези многократно 
изпяти ектении съдържат различни намерения, с които Църквата обгръща отделните 
моменти от човешкия живот. Молим се в духа на любов и за „живот, мир, здраве и спа-
сение“ за верните, както и за „упокой“ на душите на починалите. 

Литургичната молитва винаги обхваща и управляващите. Свещеникът тихо про-
изнася думите: „Още Ти принасяме тази словесна служба за целия свят, за светата все-
ленска и апостолска Църква“, „за нашия български народ, за правителството и войнст-
вото му. Дарувай им, Господи, мирно управление (...)“. Църквата винаги се е молела за 
управляващите, въпреки, че те невинаги са били благосклонни към нея. Верните често 
са се сблъсквали с преследвания. За съжаление и днес в много страни те са подложени 
на мъчителни преследвания. Но Църквата никога не е престанала да се моли с любов 
както за всички, така и за управляващите. В една от древните анафори намираме след-
ната молба: „Умоляваме Те също, Господи, бъди милосърден към всички наши врагове, 
към онези, които ни ненавиждат и онези, които възнамеряват да ни сторят зло. Умоля-
ваме Те не да отмъстиш за нас, а тях да осъдиш, Господи, Всемогъщи Боже, но да се 
смилиш над тях, да им простиш греховете и да им дадеш спасение, защото Ти желаеш 
всички хора да живеят и да достигнат до познание на истината. Прочее, Ти чрез пос-
редничеството на Своя Възлюблен Син, нашия Господ Исус Христос, си ни заръчал да 
се молим за враговете ни, за тези, които ни ненавиждат, за тези, които властвуват над 
нас като тирани, несправедливо и с насилие“29. 

Нима тази молитва не е прекрасен плод именно на онзи благодарствен химн и из-
вор на любовта, какъвто е Божествената литургия? Нима тя не е голям урок как да реа-
лизираме призва на свети Павел „надвивай злото с добро“ (срвн. Рим. 12: 21)? Разбира 

28 P. A. Liégé, Zrozumieć Eucharystię (Pour mieux comprendre I'Eucharistie, Paris 1982), Kraków 1996, s. 120-
121. 

29 Anafora Nestoriusza, Wieczerza Pańska ..., dz. cyt., s. 300. 
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се, тази молитва, тази благородност произтичат от Божията любов, която се реализира в 
Литургията: „Евхаристията“ наистина е „свещенодействие на любовта“30. 

Този огън на любовта, който е цялата тайна на спасението и в която ни въвежда 
Божествената литургия, се изразява не само в химна на прослава и в молитвите, звуча-
щи в църквата, но излиза извън стените й, преобразява се в различни дела на любовта, в 
служба на човека, може да се каже, че се превръща в литургия на живота. Именно от 
този източник от самото начало християните черпят вдъхновение и мощ, като се стре-
мят към братство и единство31, грижат се много усърдно за бедните, гладните и изоста-
вените още в апостолските времена (виж Деян. 6: 1-3; 2 Кор. 8, 2-9, 15; Гал. 2: 10). Све-
ти Павел отбелязва, че Македония и Ахая събират помощи за Йерусалимските христи-
яни (срвн. Рим. 15: 26), нарежда на коринтяни „във всеки първи ден на седмицата всеки 
един от вас да отделя и скътва у себе си“ (1 Кор. 16: 2). В Послание до Тимотей прибавя 
съвет към богатите „да не мислят високо за себе си, нито да се надяват на непостоянно-
то богатство, а на живия Бог, Който ни дава всичко в изобилие за наслада; да вършат 
добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри и общителни, като по този начин си 
събират съкровище – добра основа за бъдещето, за да постигнат вечен живот“ (1 Тим. 
6: 17-19). Така, още от самото начало животът на Църквата е бил свързван с Евхаристи-
ята и любовта към ближния. В „Didache“32 (края на І или началото на ІІ век) се намира 
следната знаменателна молитва: „Спомни си, Господи, за Твоята Църква (...). И доведи 
я до съвършенство в Твоята любов“. А по-нататък – колко изразително предупрежде-
ние: „И нека никой, който живее в несъгласие с другаря си, да не се сбира с вас, докато 
не се помири“33! Тук трябва да се търси произхода на онзи прекрасен жест в Литургия-
та – целувката, знака на мира. В средата на ІІ век, предавайки ни пълно описание на 
отслужваната Евхаристия, свети Юстиниян твърди, че именно във връзка с нея верните 
взаимно си помагат: „А по-богатите от нас помагат на бедните и винаги живеем всички 
заедно“34. Той също говори за споменатия по-горе знак: „След молитвите се поздравя-
ваме един другиго с целувката на мира“35. 

Затова още през древността от момента, в който вече съществуват благоприятни 
политически условия, християните създават цяла мрежа социални домове и болници. 
Свети Йоан Златоуст многократно апелира към верните да бъдат неуморни в грижата 
си за бедните. В проповедта към Евангелието на св. Матей той пише: „Ако желаеш да 
отдадеш почит на Христовото Тяло, не забравяй за Него, когато е в нужда. Не Го почи-
тай в църквата с коприна, ако не Му обърнеш внимание, когато е отвън измръзнал и 
гол. Прочее, Този, Който е казал: «това е Моето Тяло» и е сторил това, що е казал, е 
рекъл още: «гладен бях, и не Ми дадохте да ям» и «доколкото не сте сторили това на 
едного от тия най-малките, и Мене не сте го сторили“. Със сигурност тук, в църквата, 
не Му е нужна дреха, а чисти души, но там, навън, силно се нуждае от помощ. Затова 
нека се учим така да постъпваме и да почитаме Христа, както Той Самият иска“. Свети 
Йоан Златоуст се грижи за красотата на храма и литургията, но наставлява никога да не 
се пренебрегва доброжелателността към бедния човек. Затова пише по-нататък: „И като 
украсяваш църквата, не забравяй за този, който е в нужда. Защото храмът, който този 

30 F-X Durrwell, Eucharystia sakrament paschalny ..., dz. cyt., s. 155. 
31 J. Drozd SDS, Zjednoczeni braci w Kościele, [в:] Ostatnia Wieczerza, Nowa Pascha, Katowice 1977, s. 176-

185. 
32 Срвн. W. Rordorf, Les prièrs eucharistiques de la Didachè, [в:] Eucharisties d'Orient et d'Occident (46), dz. 

cyt., s. 65-82. 
33 Wieczerza Pańska ..., dz. cyt., s. 50,51. 
34 Пак там, s.53. 
35 Justyn Męczennik, Apologia, cyt. za: H. Paprocki, Wieczеrza Mistyczna ..., dz. cyt., s. 52. 
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човек представлява, е стократно по-ценен от църквата“36. Като епископ свети Йоан Зла-
тоуст посещава различни места от своята обширна митрополия, в това число и болни-
ци, а поради голямата му грижа за бедните и скромния му начин на живот е обвиняван, 
че разхищава църковното имущество. Но неговата грижа за бедните и болните изплува 
именно от любовта, чийто извор е Евангелието. През вековете, за да служат на болните 
в тези болници или на хората, застигнати от други нещастия, се основават и специални 
монашески ордени, като например ?, на тринитарите, бонифратрите, сестрите на мило-
сърдието на св. Винценти а Паоло, на албертините и албертинките – общности, които 
са отдадени главно в служба на бездомните, и най-после – съвременното Общество на 
сестрите мисионерки на Любовта на майка Тереза от Калкута. 

Именно благодарение на Божествената литургия, която е не само химн, но и шко-
ла на любовта, са вършени и поредните дела, посветени на образованието и възпитани-
ето на децата и младежите, започвайки от енорийските училища и стигайки до универ-
ситетите. Самата Божествена литургия е представлявала и представлява днес особено 
вдъхновение за всички видове изкуства. Тя оформя културата на народите. Преди всич-
ко е източник на християнския живот, на духовната благородност, на красотата на вяр-
ната и жертвоготовна брачна и семейна любов. Цялата дейност на Църквата през веко-
вете представлява особен вид продължение на този химн на любовта, който звучи в 
Божествената литургия. Тя не само изрича, гласи, явява тази любов, но извиквайки 
представата за Христовата Жертва, изразява най-висшата любов на Бога към човека, на 
Бога, Който е любов. И затова, както подчертава Вторият Ватикански събор, цялата 
литургия, а особено Евхаристията е „извор и връх“ на цялата дейност и живот на Църк-
вата (срвн. КL 10), а чрез това – и на живота на отделния християнин, тя е „сърце на 
християнския живот“37, защото представлява потапяне в Божията любов. Тази вътреш-
на среща с Бога придава смисъл на целия ни живот38. Чрез единението с Христос, 
„Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене“ (Гал. 2: 20), наистина ставаме способни 
да обичаме другия човек. Колкото по-близо сме до Бога, толкова по-близо сме до дру-
гия човек, толкова по-способни да го обичаме истински и да му служим39. 

И така, със сигурност не ние придаваме форма на Божествената литургия, а тя ни 
формира. Както отбелязва английският литургист Грегори Дикс, „Литургията е акт от 
живота на Църквата, който е с най-голяма стойност“40. Тези достопочтени литургии, за 
които говорим, „не са били написани, те са израстнали“41. Не са редактирани върху бю-
рото, а са израстнали от духа и живота на Църквата под вдъхновението на Светия Дух, 
Духа на любовта. И също затова, както пише Герард Делинг: „Култът е автопортрет на 
религията. В начина, по който се отдава почит, се виждат източниците, с който живее 
религията, изразени са нейните очаквания и надежди, могат да бъдат познати силите, 
които я поддържат. От много гледни точки същността на дадена религия е разпознава-
вема по-скоро по нейните обреди, отколкото по описанието на нейните основни прин-
ципи или даже чувства“42. Отслужването на литургията е не само изключително предс-
тавяне на вярата на Църквата, не само богословски извор, но преди всичко „ни въвежда 
в Божия живот, в живота на Светата Троица“43. 

36 Homilia św. Jana Chryzostoma, biskupa, do Ewangelii św. Mateusza, Homilia 50, 3-4, cyt. za: Liturgia go-
dzin, tom dodatkowy, Poznań 2002, s. 387-388. 

37 G. Oury, La Messe romaine ..., dz. cyt., s. 10. 
38 Срвн. Bp. W. J. Świerzawski, Zostanie miłość, Sandomierz 2005, s. 333. 
39 Срвн. Card. A. Renard, Donne-nous toujours de ce pain ..., Paris 1981, s. 33-46. 
40 G. Dix, The Theology of Confirmation in Relation to Baptism, cyt. za: R. Taft SJ, Liturgia ..., dz. cyt., s. 248.  
41 G. Dix, The Shape of Liturgy, London 1945, s. 718-719, cyt. za: R. Taft SJ, Liturgia ..., dz. cyt. s. 248. 
42 G. Delinlg, Worship in the New Testament, XI, London, 1961, cyt. za: R. Taft SJ, Liturgia ..., dz. cyt., s. 244. 
43 B. Bobrinskoy, Życie liturgiczne (La vie liturgique, Paris 2000), превод J. Dembska, Warszawa 2004, s. 9. 
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Можем с право да се запитаме защо говорим за този литургичен химн и извор на 
любовта днес, когато чествуваме 150 години от участието на Обществото на възкресен-
ците в Българската мисия, в Българската уния? Тук докосваме вътрешния произход на 
тази мисия. Накратко казано, това е именно Божията любов. Основателите на Общ-
ността Богдан Янски, Пьотр Семененко и Хиероним Кайшевич първи биват докоснати 
от тази любов. Преминават през фундаментално обръщане към Бога. Превръщат се от 
хора, отхвърлили вярата и Църквата, борещи се против нея, във велики апостоли, осно-
ватели на монашеска общност, в която особено много се акцентира върху непонятната 
Божия любов. След революцията във Франция, по времето на янсенизма, който власт-
вува в практиката на християнския религиозен живот, те, запленени от Божията любов, 
въвеждат в своите монашески Конституции библейски стихове, говорещи за тази лю-
бов. В предсъборните Конституции, които са съществен източник на първите истори-
чески „регули“, четем в параграф първи: „Божията любов ще бъде причина и жизнена 
сила винаги и във всичко (...)“. В параграф втори е записано възванието: „Да обичаме 
Бога, защото Бог пръв ни е обикнал, нека нашето блаженство да бъде в Неговата любов 
така, както Неговото блаженство е в нашата любов! Това желание да отговорим с вза-
имност на Бога и да Му се харесваме, това наше блаженство в Неговото блаженство, 
нека бъде съвършена причина за нашия живот и дейност, и по тази причина желаем не 
само нашето спасение, но и спасението на ближния и работим за него“. В поредния па-
раграф четем: „Нашето Общество си поставя за цел да запали и оживи душите на 
ближните със същият този Божи огън, който Той (Исус Христос) е дошъл да донесе на 
земята, а техният нов живот с Бога ще бъде истинско възкресение, ще бъде Божие и 
Христово Царство в света“ (пар. 4). 

В следсъборната редакция на нашите Конституции четем: „Бог обича всеки от нас 
с безусловна любов. Неговият спасителен план за всички ни е явен напълно в пасхална-
та тайна – в страданието, смъртта, възкресението и възнесението на Исус и в слизането 
на Светия Дух. Именно чрез тази пасхална тайна сме помирени с Отца, обединени в 
едно Христово Тяло и изпълнени с живота на Светия Дух“ (пар. 1). 

В тайната на Божията любов трябва да виждаме произхода на харизмата на Об-
ществото – този дар на светия Дух, който прави основателите му чувствителни към 
идеята за служба на християнското единство сред славяните – тази специална служба 
на Църквата. Както знаем, Обществото е основано от поляци, славяни, които живеят на 
земи, преживели чуждо владичество, въстания и преди всичко – историческо религиоз-
но разделение. Чрез вдъхновението на Светия Дух основателите на Обществото от са-
мото начало искат да служат на делото на християнското единство сред славяните. Това 
е именно един от елементите на харизмата на възкресенците. Богдан Янски пише: „Ка-
толицизмът ни съюзява с другите славянски народи (...). Поставя за цел на нашите уси-
лия по-голямата част от славянството, което е гръцко“. Затова смята, че наше задълже-
ние като поляци, „една от най-големите ни цели“ е „да доведем славянските народи до 
единство във вярата и вселенската Църква“44. Още от самото начало създадената в Па-
риж общност започва да подготвя духовници за служба сред униатите. Те приемат въз-
ванието на папа Пий ІХ за работа в България като израз на Божията воля, като шанс да 
реализират апостолската си харизма в служба на единството на Църквата. Като тогава-
шен генерален настоятел на възкресенците отец Кайшевич е убеден, че тази Българска 
мисия е реализация на монашеската им харизма. Той пише: „Милосърдният Господ (...) 
ни е призовал на тази работа. Съдейки по човешки, от всички наши начинания Българ-

44 P. Smolikowski, Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego podług źródeł rękopiśmiennych, t. I, 
Kraków 1925, s. 55. срвн. B. Micewski, B. Jański, Założyciel Zmartwychwstańców 1807 – 1840, Warszawa 
1983, s. 258-259, 264, 265, 275. 
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ската мисия е най-малко подсигурена и изглежда, че най-малко има бъдеще, но многото 
доказателства за Божието покровителство, които получихме в това дело, събуди в нас 
убеждението, че именно тя има най-крепката основа, защото тази основа е в Самия 
Бог“45. През 1837 г. в едно от писмата си до отец Ян Руутан SJ отец Семененко пише 
знаменателните думи: „Прочее, единството на двете Църкви е най-горещото желание на 
нашите сърца и дело, на което, ако Бог позволи, искаме да посветим всичките си сили. 
Всичките си сили съсредоточаваме и в специалното изучаване на онова, което се отнася 
към единството“46. Ето защо можем да кажем заедно с отец Павел Смоликовски: „От 
самото си създаване Обществото на Възкресението Господне има идеята да работи за 
единението на славянството с Църквата“47. Това е изразено и в Конституциите на орде-
на, където се твърди, че в Обществото има два обреда и се отслужва както западната, 
така и източната литургия. 

Въпреки, че първите възкресенци са много малка общност, те приемат тази мисия, 
доверявайки се на Божието провидение. Началото е поставено от двама монаси – отец 
Карол Качановски и младия брат Марчин Янус. Не след дълго към тях се присъединя-
ват и поредните възкресенци – Томаш Бжеска, Шимон Кобжински, Валериан Пшевлод-
ски и Лукаш Вроновски. За няколко години те успяват да основат първите седалища на 
мисията с училища и интернати. В Одрин, в близост до много голямото и на високо 
ниво училище, създават печатница, издателство и духовна семинария, в която се учат 
свещеници от източния, униатски обред, като едновременно с това продължават да 
вършат и обикновената си енорийска работа. Принципът, от който се ръководят, е лю-
бовта към българския народ, към неговата история и култура: „Работейки в България, 
трябва да живееш като българин“. В училищата са приемани ученици независимо от 
тяхното вероизповедание и народност. Учебен език е българският, въпреки, че са пре-
подавани и много чужди езици. Създадени са и учебници на български език48. 

След прекрасните години на творческа и апостолска дейност идват трагичните 
изпитания на балканските войни и Първата световна война, а след това – на комунис-
тическия режим. Великите дела на възкресенците пропадат. Настъпва време на огромна 
проба. Тогавашните възкресенци заедно с другите духовници, както мирски, така и мо-
наси преминават през особени страдания, а някои от тях – дори през затвори. Изумите-
лен е фактът, че те не се смятат за мъченици, а наричат затвора „втори университет“ и 
до края на дните си служат на верните, изпълнявайки ревностно мисията си дотолкова, 
доколкото е възможно по онова време, при много трудни материални условия. Това е 
времето за проверка на тяхната вяра и любов. 

Днес се покланяме с най-дълбока почит пред всички тези благородни свидетели 
на Църквата в България. Едни от тях отдадоха живота си като мъченици. Папа Йоан 
Павел ІІ провъзгласи четирима от тях за блажени. Това са пасионистът о. Евгений Бо-
силков и успенците о. Камен Вичев, о. Павел Джиджов и о. Йосафат Шишков. Те са 
представители на тези, които преминаха през затворите и онези, които след това въпре-
ки всички препятствия и материални трудности дадоха сведетелство за верността си 
към Бога и Църквата. Със сигурност животът и жертвата на всички тези свидетели, сред 
които са и нашите събратя възкресенци, не са напразни. За щастие има млади хора, ко-
ито тръгват по апостолския път на своите предшественици. Трябва да вярваме, че ще 
продължат техния химн на любовта и службата. 

45 H. Kajsiewicz, Pamiętniki o Zgromadzeniu, , [в:] H. Kajsiewicz, Pisma, t. III, Berlin-Kraków 1872, s. 482. 
46 List do Jana Roothana SJ, Rzym 13 listopada 1837 r., [в:] P. Semenenko, Listy, t. I, Rzym 1980, s. 129. 
47 P.Smolikowski, Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, t. IV, Kraków 1986, s. 257. 
48 Срвн. W. Jóźwiak, Piśmiennictwo polskiej misji unickiej na terenie Bułgarii w drugiej połowie XIX wieku, 

Kraków 1986, s. 257. 
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Днес може да изглежда, че няма шанс за развитието на такава прекрасна мисия, 
каквото имаше през ХІХ век. Въпреки, че сме „малко стадо“, както често напомня 
Апостолическият екзарх епископ Христо Пройков, със цялата сигурност трябва да пре-
бъдваме и да даваме свидетелство. Точно това е нашата обща задача – да пребъдваме и 
свидетелствуваме, продължавайки химна на любовта, който звучи в Божествената ли-
тургия. Както беше казал Апостолическият Екзарх епископ Кирил Куртев, „Да благо-
дарим на Бога за великата благодат, която ни е дал, като ни е удостоил с Истинската 
вяра. (...) Колко трябва да ценим ние тази вяра, да я пазим като зеницата на окото си и 
да я разпространяваме, всякой според силите си – едни, пастирите, по длъжност и приз-
вание, други – верните, от братска любов“49. Черпейки от този единствен извор на лю-
бовта, всички днес трябва да се стараем да водим автентичен християнски живот и да 
бъдем истински християнски апостоли. Апостолическият Екзарх Христо Пройков каза 
в Краков: „Да бъдеш християнин в наше време означава да бъдеш създател на единст-
вото в Църквата и в обществото. На тази цел служат духът, отворен към братята, вза-
имното разбирателство и готовността за сътрудничество по пътя на благородната об-
мяна на културните и духовни ценности“50. 

Трябва да се надяваме, че днешният симпозиум ще укрепи взаимната любов меж-
ду нашите народи – между Полша и България, ще оживи харизмата на Обществото на 
възкресенците в служба на единството на християните и ще помогне на всички хора на 
добрата воля да градят цивилизация на любовта в съвременния свят, за която така коп-
нееше блаженият Йоан Павел ІІ. 

49 Епископ Христо Пройков, Послание по случай 150-гдишния юбилей от присъединяването ни към 
Католическата църква, 08.09.2007 г. 

50 Епископ Христо Пройков, Корени на католическата общност в България, започващи от Кирил и Мето-
дий, [в:] Misja bułgarska zmartwychwstańców: 150 lat w służbie Kościołowi i Społeczeństwu, Kraków, 
2013, s. 146. 
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Гл. ас. д-р Станислава Стойчева 
Институт за исторически изследвания при БАН 

БЪЛГАРИТЕ КАТОЛИЦИ В МАКЕДОНИЯ (1879 – 1912 Г.): 
ОПИТ ЗА СТАТИСТИЧЕСКИ И ДЕМОГРАФСКИ ОБЗОР 

„Българщината в Македония от дълги години и особено 
през последните две притърпява най-горчиви изпитни и пъшка под 
най-ужасни изтребления. Тези страдания се чувствуват удвоени 
особено от повседневните интриги на гърци и сърби. 

За да се сломят веригите на това двойно робство полити-
ческо и духовно, за да се придоби свобода на народа ни, стари на-
ши умни народолюбци, като не можаха да внушат и подигнат в 
страни чрез оръжие вдигнаха и създадоха Унията. Унията бе 
първа, която заговори на българина на майчиния му език и го на-
сърчи, гордо, на вси страни да казва: българин съм! Того тя бе 
„предтеча“ на народната Църква – Екзархията и дадените прав-
дини, а сега е нейна другарка в радости и скърби, с училища и про-
повед, с оръжие и борба до смърт, за постигание на общото ни 
народно единение…“ 

   Епископ Епифаний Шанов, 1 октомври 1904 г. 
 

Темата за статистическите и демографски измерения на българската католическа 
(респективно униатска) диаспора в късна османска Македония (1879 – 1912 г.) не е би-
ла предмет на специализирано научно изследване. За първи път въпросът е засегнат в 
работите на отците Лазаристи, работещи в Македония до и по време на Балканските 
войни. Главно място тук заемат историческите очерци на Емил Казо публикувани през 
1900 – 1905 г., в които се излагат ценни статистически сведения и интерпретации1. 
След твърде дълъг времеви период въпросът е разгледан без подробности и без статис-
тически анализ на данните в основополагащото изследване на патриарх Кирил, посве-
тено на българското униатство в Македония2. Поради наложените от политическия ре-
жим в България ограничения в българската историопис, до началото на деветдесетте 
години на миналия век това изследване остава единствено3. Същевременно, хронологи-

1 Cazot, E. Régénération d'un peuple. La Macédoine catholique, Zeitenlik (Salonique): Séminaire catholique 
bulgare, (1901), 16 p.; Cazot, E. Au Pays d’Alexandre – le – Grand – Les Missions catholiques: bulletin 
hebdomadaire de l'Oeuvre de la propagation de la foi, Lyon, Т. 37, 1905 и др. Историческите работи на Ar-
thur Droulez, писани в периода между двете Световни войни, са концентрирани върху историята и ор-
ганизацията на мисиите в градовете Солун и Битоля и имат по общ характер.  

2 +Кирил, патриарх. Принос към униатството в Македония след Освободителната война (1879 – 1895 
г.), София, 1968 

3 През 1964 г. на страниците на сп. Духовна култура (София, т. ХLIV, кн. 10 – 11) е публикувана статия-
та на С. Димевски (свещеник и историк от тогавашната югославска Република Македония) озаглавена: 
„Римокатолическата пропаганда сред българите след Берлинския конгрес (1878 – 1880)”. Същият ав-
тор добре се ориентира в политическата конюнктура и „успешно” запълва Балканското научното 
пространство с анти-български съчинения за униатството в Македония. Пряка връзка с темата има ра-
ботата му „Македонската борба за црковна и национална самостојност во XIX век: Унијатското 
движење” (Скопје, 1988). Манипулираната изворова база на това съчинение, която същевременно е 
твърде оскъдна, остаряла, а и като цяло показва непознаване на френските католическите издания и 
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ческият обхват на проучването на патриарх Кирил е твърде кратък – разглежда само 
петте години от 1879 г. до края на 1894 г. (т.е. до края на епископата на Лазар Младе-
нов) и така не покрива оставащите близо три десетилетия до Балканската война. 
В днешно време, темата е напълно реабилитирана чрез изследванията на Св. Елдъров, в 
които освен на историческото развитие на българското униатство се обръща внимание 
и на въпроса за неговото статистическо представяне в Македония и Одринска Тракия 
през първото десетилетие на 20 в.4. От друга страна, в съвременната българска истори-
ческа наука, ориентирана към историята на македонските българи, не се откроява целе-
насочен интерес към българите католици в Македония, а ако го има – то, тяхното при-
съствие е интерпретирано като резултат от дейността на чужда пропаганда, отклоняващ 
българите от тяхната националност. Друга линия в съвременната историопис са изслед-
ванията, посветени на участието на униатите в национално – освободителните борби на 
македонските българи. Но в този тип съчинения не се засяга по същество въпросът за 
тяхната численост. Несъмнено внимание заслужава и интерпретацията на историята на 
българската католическа общност в Македония на балканско ниво, в съвременната 
гръцка научна литература, още повече, че през последното десетилетие гръцките коле-
ги проявяват определен интерес към темата. Тук основополагащо значение има изслед-
ването на Ат. Ангелопулос, в което се прави опит да се проследи числеността на бълга-
роуниатските селища в Полянинска епархия и тяхната история 5. Макар, че в случая 
темата е обременена с идеологията на гръцкия национализъм и авторът възприема без-
критично някои от „изчисленията” на Ат. Халкиопулос, то той не отрича българския 
характер на униатството в Македония и дава тласък на нов етап в историописта.  

Така може да се обобщи, че за числеността на българите католици в Македония се 
знае много малко, а почти нищо не се знае за техните демографски показатели (ражда-
емост, смъртност, естествен прираст, полова структура и пр.). Незаинтересоваността на 
съвременните изследователи към темата до голяма степен е предопределена от един 
постулат в изследването на българския патриарх Кирил от 1968 г. свеждащ се до след-
ното, а именно че числеността на българите католици не може да се установи дори 
приблизително по никакви архивни данни (католически, православни и др.) поради: 
липсата на статистики в Турция, бързите вълни на прилив и отлив от униатството и 
пристрастността на свидетелите6. Разбира се тези констатации са в пълна сила за вре-
мето до средата на 90-те години на 19 в., но не и по след това. В края на 19 век са уре-
дени по европейски начин и започват работа в съзвучие с модерния свят две големи 
статистически служби в Османската империя – държавното турско статистическо бюро 
и статистиката при българската Екзархия. Епископът на съединените българи в Маке-
дония също започва да води своите редовни статистики. По тази причина, но и без да 
подценявам по-ранните документи, вниманието ми се насочи главно към тези от пери-
ода след 1895 г. и до Балканската война (1912 г.). Спрях се на пет групи статистически 
документи: официалните турски преброявания на населението; докладите и статисти-
ките на епископ Епифаний Шанов; статистиките на българските Търговски агентства 
(респективно консулства) в Македония; на някои официални гръцки статистики и не на 
последно място – на внушителния корпус от документи в архивите на Българската пра-
вославна църква, Екзархията. Тук се прави и уточнението, че при съставянето на ста-

изследвания от края на 19 – 20 век., ми дава основание да цитирам това съчинение само в качеството 
му на библиографски факт. 

4 Елдъров, С. Униатството в съдбата на България. Очерци из историята на българската католическа 
църква от източен обред, София, 1994; Елдъров, С. Католиците в България, 1878-1989. Историческо 
изследване, София, 2002. 

5 Срв. Αγγελόπουλος, Αθ. Αι ξέναι προπαγάνδαι εις την επαρχίαν Πολυάνης κατά την περίοδον 1870-1912, 
Θεσσαλονίκη: Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1993, σ. 102 и сл. 

6 +Кирил, патр. Цит. съч., с. 366 
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тистическите извадки, са използвани само точно датирани и дефинирани номенклатур-
ни списъци (листи) на населените места. Два от списъците са дело на епископ Епифа-
ний Шанов (за 1896 и 1904 г.), а оставащата част – произхождат преимуществено от 
Екзархийския архив. Поради големия обем на документите, настоящото изложение има 
прелимитарен характер и не претендира за изчерпателност по въпроса. 

Македонският апостолически викариат. 

Съдбата на нашите сънародници, останали по силата на Берлинския договор (1879 
г.) в границите на Османската империя е нерадостна и тежка, а именно там, според кла-
узите на договора, разпокъсващ българското землище, остава голямата част от българи-
те католици – в Одринска Тракия и в Македония. Македонският апостолически викари-
ат (Vicariatum Apostolicum pro Bulgaris Catholicis Macedoniae) е учреден на 12 юни 1883 
г. и е поверен на ордена на отците Лазаристи, които от столетие имат мисия в гр. Со-
лун. През 1892 г. по – голямата част от отците Лазаристи приемат източно славянският 
църковен обряд7. Пръв епископ на българите – католици в Македония е българинът 
Лазарист Лазар Младенов (1883 – 1894 г.), родом от разложкото село Банско8. От 23 
юли 1895 г. негов наследник на поста е епископ Епифаний Шанов (формално до 1921 
г.), опитен в администрацията на викариата като дългогодишен наместник на предшес-
твеника си в Кукуш, а преди това – секретар на архиепископ Нил Изворов. От 1895 г. 
до 1909 г. включително, официално седалище на епископа е в главния град на Солунс-
кия вилает – Солун9. Но от 1910 г. насетне това достойнство на Солун остава само 
формално, а за резиденция на епископът е признат историческият център на българско-
то униатство – гр. Кукуш10. На територията на викариата развиват усърдна дейност и 
два женски монашески ордена – този на Дъщери на милосърдието на Св. Викентий от 
Пола (т. нар. Сестри Милосердия, женското разклонение при Лазаристите) и този на 
сестрите на Св. Причастие (Евхаристинки). Именно вторият орден е създаден 1889 г. в 
трудните условия на късната османска Македония и се утвърждава благодарение на 
работата на сестрите, българки от района. Към месец септември 1912 г. във викариата 
има 27 енории и свещенослужителстват 36 духовници, от които десет са мисионери 
Лазаристи11. Другите свещеници са местни българи. Към това време орденът на Лаза-
ристите поддържа шест къщи – в градовете Солун, Кукуш, Битоля, Енидже – Вардар, 
Гевгели и Кавала.  

Макар и под закрилата на Католическата църква и на Франция, дейността на бъл-
гарския католически епископ в подведомствения му Македонски викариат е затрудня-
вано от турските власти. Така например, през голяма част от неговото епископско слу-
жение в Македония, Лазар Младенов няма издаден берат и разрешение от властите 
свободно да посещава паството си и е принуден да стои в Солун12. За еволюцията в 
отношението спрямо българския католически епископ и паството му ясно свидетелст-
ват османските „Девлет Салнаме”-та (държавни годишници на Османската империя), 

7 Cazot, E. La Macédoine catholique – Petites Annales de Saint Vincent de Paul, Paris , IІ-e année, Numéro 18 
(15.06.1901), p. 179 

8 Молеров, К. Г. Из културното и обществено минало на българите в Банско – Македонски преглед, г. 
VІІІ, кн. 4, 1933, с. 41 

9 Annuaire pontifical catholique, XII-e année, 1909, Paris, p. 347 
10 Annuaire pontifical catholique, XIIІ-e année, 1910, Paris, p. 328, 362 
11 Annuaire pontifical catholique, XVIII-e année, 1915, Paris, p.488 
12 +Кирил, патр. Цит. съч., с. 306 и сл. 
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които регистрират българската католическа йерархия до Хуриета13. Българският като-
лически архиепископ Нил Изворов и неговите двама викарни епископи в Македония и 
Тракия са споменати за пръв път в Салнамето за 1889 г. (1306 г.). Към тази година като 
подведомствена област на Лазар Младенов е признат само Солун с района му (респек-
тивно едноименния вилает), а замият той е титулован „деспот” (владика) – „Selanik ve 
havalisi Bulgar Katoliklerin despotu Miladinos Efendi”14. Промяна във формулировката се 
отбелязва в Салнамето за 1895 г. (1313 г.), където е отбелязан вече новият предстоятел 
на българите католици в Македония епископ Епифаний Шанов с титлата „владишки 
наместник”, а държавата вече признава нов обхват на викариата, а именно Солунски и 
Битолски вилаети („Selanik ve Manastır havalisi Despot vekili Epifaniyos Efendi”)15. Но 
през същата година е овакантена длъжността на архиепископ на българите католици в 
Османската империя, поради връщането на Нил Изворов в православието. Така те оста-
ват без свой духовен началник, който по закон е официален представител и защитник 
на национално – религиозната общност („милет”) пред гражданските власти. Официал-
но архиепископската длъжност остава вакантна до 1907 г., но от Салнамето за следва-
щата 1896 г. (1314 г.) е видно, че османската държава припознава като такъв Епифаний 
Шанов и го титулова „Selanik ve Manastır havalisi serpiskoposu Epifaniyos Efendi”16. Тази 
формулировка се запазва и през първото десетилетие на 20 век17. Същевременно, „Дев-
лет Салнаме”-тата поставят епископа на българите католици в Македония по – високо в 
църковната йерархия от този на българите католици в Тракия18. 

Хронологическият преглед на Салнаметата показва, че турските власти огранича-
ват правомощията на българския католически епископ, признавайки духовната му 
власт първоначално само в Солунския вилает, а в последствие и над Битолския т.е. не 
над цялата историко – географска област Македония. Този териториален обхват на ви-
кариата не съответства на наименованието му. Проблемът се корени в наличието на 
стародавен католически Скопски архидиоцез (тук католиците са от западен/латински 
обряд) и в претенциите на Скопско – Призренския архиепископ Ф. Царев за разшире-
ние на неговата подведомствена територия, чрез присъединяването на Битолския вила-
ет и северните части на Солунския вилает до Тиквешка каза, включително19. През 
осемдесетте години на 19 век агресивната политика на Ф. Царев, подкрепяна от Австро 
– Унгария, намира почва дори в крепости на българщината като Охридско и Стружко, 
които нямат български владика по това време20. През 1886 г. държавата прави компро-
мис и премества официалното седалище на Ф. Царев от Прищина в град Скопие, но 
ограничава териториалните му претенции само в границите на Скопския вилает. Акту-
алното положение е фиксирано и на картата на викариата21. Така, макар и малобройни 
българите униати в Северна Македония остават без защита и юридическо представяне, 

13 В Салнаметата за 1910 – 1913 г. липсват данните за българското католическо духовенство. Български-
ят архиепископ Михаил Миров е вписан чак в Салнамето за 1917 – 1918 г. – Seyfeli, C. Osmanlı Devlet 
Salnamelerinde Bulgar Eksarhlığı ve Bulgar Katolikler (1847-1918), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, Cilt.52 – 2, 2011, Ankara, s. 180 – 184 

14 Seyfeli, C. Цит. съч., s. 173 
15 Seyfeli, C. Цит. съч., s. 175 
16 Seyfeli, C. Цит. съч., пак там. 
17 Seyfeli, C. Цит. съч., s. 165, 175 – 180, Tablo 7 – 9 
18 От 1889 г. до 1912 г. епископът на българите католици в Тракия е вписван с формулировката „Edirne 

ve havalisi Despotu ……. Efendi” – срв. Seyfeli, C. Цит. съч., s. 165 и сл. 
19 +Кирил, патр., цит. съч, с. 95 – 103 
20 в. Марица, г. VІІ, бр. 720 (07.06.1885), с. 4 – 5  
21 Atlas des missions catholiques: vingt cartes teintées, avec texte explicative, Lyon: Bureau des missions 

catholiques, 1886, Carte No. 6 
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защото турските власти не считат българоуниатския македонски епископ за техен офи-
циален духовен глава. Териториално – административната реформа от 1899 – 1900 г. 
допълнително усложнява ситуацията, с прехвърлянето на Велешка каза от Солунския в 
Скопския вилает. В резултат, правомощията на българския униатски епископ върху 
Северна Македония биват намалени, както и неговата подведомствена територия.  

Същевременно, османската власт дава немаловажни привилегии на бългоуниатс-
кия епископ, а следоветелно – и на неговото паство. През 1881 г. българоуниатските 
села и българоуниатските квартали в градовете получават правото да имат свой собст-
вен „мухтар” (кмет), снабден със собствен печат с текст „българо-католически мухтар 
на ….”22. Същевременно архиепископ Нил Изворов получава правото да заседава в уп-
равителния съвет на град Кукуш, а българите униати – правото да заседават (съобразно 
числеността им) в местния „меджлис”. След издаването на берат на епископ Лазар 
Младенов, през 1893 г. по силата на султанско ираде тези привилегии на българоуниат-
ския епископ са потвърдени и разширени23. Той получава правото да представлява пас-
твото си пред държавата по граждански и духовни дела; да заседава във вилетския съ-
вет и в казалийските съвети; да отстъжда по духовни дела (изключително сред католи-
ците); да се произнася по брачни въпроси и завещания и т. н.24. Това придава особено 
значение и тежест на мисията в Македония, тъй като на Лазар Младенов се признават 
правата на официално признатите духовни началници в империята25. 

След дългогодишно отлагане, през лятото на 1909 г. е издаден султански берат за 
български католически архиепископ (екзарх) в цялата Османска империя на името на 
Михаил Миров. С това турските власти го признават за официален представител на 
българите католици в османската империя („милет – баши“)26. В съпътстващото го сул-
танско ираде са признати поименно двамата епископи за българите католици – по един 
за Тракия и Македония, Епифаний Шанов и Михаил Петков27.  

Географско разпространение и численост на българските униатски селища. 

В Македонския апостолически викариат, българската униатска общност е съсре-
доточена в Солунския санджак от едноименния вилает, в плодородните земи по долно-
то течение на р. Вардар – главно в петте кази: Кукуш (Аврет- Хисар), Дойран, Гевгели, 
Енидже – Вардар и Солун. Въпреки, че близо петнадесет години седалището на българ-
ския униатски епископ номинативно да се намира в гр. Солун, действителният център 
на българското униатско общество във викариата е град Кукуш (дн. Килкис, Гърция) и 
неговият район. През разглеждания период там са съсредоточени близо две – трети от 
всички българи униати в Македония. Затова и българският епископ резидира по-
голямата част от годината именно в гр. Кукуш. 

Униатството в Кукушко се характеризира със силно изразено присъствие именно 
в града, където има утвърдена българска униатска община с дългогодишни традиции. 
В края на 19 – началото на 20 в. в град Кукуш се ситуира сградата на епископията 

22 +Кирил, патр., цит. съч, с. 179 
23 La Croix, XІV-e année, Numéro 3202 (19.10.1893), p. 2.; Informations diverses – Les Missions 

catholiques: bulletin hebdomadaire de l'Oeuvre de la propagation de la foi, Lyon, Т. 25, No. 1270 
(06.10.1893), p. 472 – срв. +Кирил, патр. Цит. съч., с. 311 бел. 38, който поставя събитието в 1892 г. 

24 Privilèges des évêques missionnaires en Turquie – Annales de la propagation de la foi, Lyon – Paris, T. 66, 
1894, p. 71 

25 Lettre de S. G. Mgr. Lazarre Mladenoff …. – Annales de la Congrégation de la Mission (Lazaristes) et 
de la Compagnie des Filles de la Charité, Paris, T. 58, 1893, p. 217 – 220. 

26 „Les Bulgares catholiques en Turquie” – La Croix, XXX-e année, Numéro 8059 (03.07.1909), p.5 
27 La Croix, XXX-e année, Numéro 8070 (16.07.1909), p.5  

70 
 

                                                 



 

(„епископската къща” по израза на Епифаний Шанов), към която има малък параклис, 
изграден със средства на мисията на Лазаристите28. В града има две униатски църкви 
(голямата градска църква „Св. Богородица” и манастирската „Св. Георги”), както и ма-
настирът „Св. Георги”. В Кукуш функционират две католически училища, мъжко и де-
вическо. През юли 1885 г. в града е открита къщата на Милосърдните сестри на Св. 
Викентий, наречена „Св. Йосиф”29. Открити са сиропиталище, малък диспансер и апте-
ка, ръководени също от сестрите „Милосердия”. Те оказват лекарска помощ на всички 
нуждаещи се и предоставят безплатно лекарства в града и в селата30. Това е от особено 
значение за българското население при хроничната липса на достъпна лекарска помощ 
и на лекарски персонал в късната османска Македония. Само през първите няколко 
години след откриването на диспансера в него дневно се преглеждат 40 – 50 болни, а 
през 1901 г. – вече по 20 – 30 души дневно31. Сиропиталището, ръководено от сестрите 
също има прогрес. За по-малко от десет години броят на децата в сиропиталището се 
увеличава значително и ако през 1896 г. там учат само 18 момичета, то през 1904 г. 
в сиропиталището се обучават вече 42 български деца (30 момичета, а останалите мом-
чета)32. За качеството на възпитанието свидетелства полученият от възпитаничките на 
училището Диплом на Парижкото изложение (1901 г.). Успехите на социалната дей-
ност в Кукуш неизменно трябва да се обвържат с делото на сестра Мари де Пурталес, 
която пристига в града през 1885 г. и остава там до смъртта си през месец ноември 
1901 г., където и е погребана33. 

През 1879 г. в Кукуш има 1 050 български домакинства, от които 1 020 (97%) са 
униатски34. Но до края на 19 в. числеността на българите униати в града постепенно 
намалява под натиска на българската Екзархия. Така през 1896 г., по данни на епископ 
Шанов35 неговото паство се състои вече от около 500 домакинства т.е. намаляло е на-
половина. Две години по-късно, през август 1898 г. паството му се свива до 303 дома-
кинства с общо 1 299 души, ситуирани в два от деветте кукушки квартала (Новата ма-
хала и Ат – пазар)36. Само за двата следващи месеца то намалява до 213 домакинства 
със 700 души37. Но процесът не спира до тук. В следствие от вътрешнопартийните бор-
би в униатската община (разиграли се през лятото и есента на 1898 г.), не без намесата 
на българската Екзархия, срещу епископ Шанов се оформя сериозно движение в града. 
Прибързаните и непремерени действия на епископа пред властите и пред гражданите 
още повече засилват недоволството срещу му. В резултат, в края на септември 1898 г. 
той официално отхвърля и не признава за униати, всички, които се оплакват от управ-
лението му, включително униатските общинари, някои от свещениците и пр.38. В отго-
вор, обидени и огорчени от постъпката на епископа си, кукушките униати признават 
ведомството на българската православна църква. Верни на Епифаний остават 27 души, 
заедно с техните семейства или около 12 къщи39. Но в случая не може да се говори за 
край на Кукушката уния, защото на границата между двете столетия част от българите 

28 ЦДА, ф. 321К, оп. 1, а.е. 1594, л. 6; ф. 246К, оп. 1, а.е. 302, л. 41 – 42 
29 (L.) „Les Filles de la Charité a Salonique et en Macédoine” – Petites Annales de Saint Vincent de Paul, 

Paris , IІ-e année,  Numéro 20 (15.08.1901), p. 244 – 245 
30 ЦДА, ф. 321К, оп. 1, а.е. 1594, л. 6; ф. 246К, оп. 1, а.е. 302, л. 41 – 42 
31 (L.) „Les Filles de la Charité ….”, p. 245, 247 
32 ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е.92, л. 119; ф. 321К, оп. 1, а.е. 1594, л. 6 
33 Cazot, E. Au Pays d’Alexandre – le – Grand – Les Missions catholiques: bulletin hebdomadaire de l'Oeuvre 

de la propagation de la foi, Lyon, Т. 37, No. 1865 (03.03.1905), p. 101 – 103  
34 +Кирил, патр., цит. съч, с. 377  
35 ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 92, пак там. 
36 ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е.168, л. 57 
37 ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е.168, л. 82 
38 ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 168, л. 39 
39 ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 168, л. 86; НБКМ – БИА, ф. 288, а.е 4, л. 96 
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в града започват отново да се връщат към католицизма. Така, към 1899 г. в Кукуш са 
регистрирани вече 592 души българи униати40, а в началото на 1900 г. те наброяват 74 
домакинства41. Известен спад в числеността на униатите в града се отчита към 1907 г., 
когато те наброяват около 55 – 60 домакинства, съставящи една енория42. Но в навече-
рието на Балканската война се регистрира нов подем и през 1911 г. в града има регист-
рирани 110 български униатски домакинства с около 550 души43. За тази година може 
да се състави точна картина на етническия облик на град Кукуш: 83,4% от жителите са 
българи, 15,9% са турци, а 0,7% са цигани.44 Съгласно същата статистика българският 
етнос в града е разпределен в три вероизповедания, като най-многобройни са правос-
лавните екзархисти (91,0% от всички българи), а българите униати съставят 8,7% от 
българското население. Накрая, в Кукуш са регистрирани и българи протестанти, но 
тяхната численост е минимална (19 души). Или в случая може да се констатира, че се-
риозното намаляване на числеността на българите униати в град Кукуш се регистрира 
през последните пет години на 19 век. с пик през 1898 г., когато е и най-активната кам-
пания на екзархийските органи срещу българите католици.  

Българските униатски селища в Кукушка каза се ситуират в две нахии – Кукушка-
та, централна и принадлежаща към града и в планинската нахия Кара-даг. Тук трябва да 
се направи уточнението, че българския етнически елемент в селските райони на Ку-
кушка каза (без разлика в конфесионално отношение) е поставен в крайно неблагопри-
ятни условия. Близо две трети от селищата в казата са турски и българските села 
(60-тина на брой от общо 142 села) се загубват сред мюсюлманското море. Над 80% от 
българските села са чифлишка собственост на богати турци и на някои солунски ев-
рейски фамилии. Най-тежко е положението именно на селяните чифлигари, затрупани с 
непосилни данъци и живеещи в мизерия45. Турските издевателства над българското 
население, золумите, убийствата, отвличанията и потурчванията на жени и деца са ре-
довно явление и през 20 в. Дори юридическата защита на определението „католик ми-
лет” или „булгар католик милет” („католик от българска националност”) трудно опазва 
българите, особено децата и жените46. В това отношение са особено показателни някои 
от писмата на сестра Пурталес от Кукуш47. 

На този фон представлява интерес каква е числеността на българските униатски и 
села как тя се променя с течение на времето. Към 1879 г. в Кукушка каза изцяло или 
частично униатски са 32 села48 или това са около половината от всички села, населени с 
българи. През следващата година тяхната численост дори се увеличава на 36 села49. Но 
през последното десетилетие на 19 в. тяхната численост намалява драстично на поло-
вина. По данни на В. Кънчов и на българското Търговско Агентство в Солун, българо – 
униатските села в казата са вече 14 на брой, а населението на над половината от тях 
(8 села) е разделено в конфесионално отношение между униати и православни50. През 
1896 г. самият епископ Шанов отчита, че във ведомството му са останали само 10 ку-

40 Brancoff, D. M. La Macédoine et sa population chrétienne, Paris, 1905, p. 98 
41 Църковен вестник, г. І, 1900, бр. 12, с. 6 
42 ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 302, л. 42 
43 ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 460, л. 135 
44 Пак там 
45 ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 302, л.2 
46 срв. +Кирил, патр. Цит. съч., с. 354 
47 „Informations diverses” – Les Missions catholiques: bulletin hebdomadaire de l'Oeuvre de la propagation de 

la foi, Lyon, Т. 33, No. 1659 (22.03.1901), p. 134 
48 +Кирил, патр., цит. съч., с. 377 – 378, бел. 47 
49 +Кирил, патр.,цит. съч., с. 120 
50 НБКМ – БИА, ф. 288, а.е 4, л. 96 и сл. 

72 
 

                                                 



 

кушки села51. Голямата част от тях са изцяло униатски, а смесени с българи православ-
ни са 3 села (Грамадна, Морарци и Калиново). На границата между двете столетия бро-
ят на българските униатски села в района продължава да намалява и към 1899 – 1901 г. 
те остават само две (Лельово и Михалево)52. Но през първите години на 20 в. българс-
ките села в района започват бавно да се връщат към унията. Към есента на 1903 г. насе-
лени изцяло или частично с българи униати са вече 5 села – Морарци, Лельово, Миха-
лево, Алексово и Ахчакклисе53. Така са се върнали в унията част от селяните в Алексо-
во и Морарци, а за пръв път са я приели селяните от Ахчакклисе. През следващата 1904 
г. статистиката на епископ Епифаний Шанов регистрира 11 униатски села, като под 
негово ведомство са се върнали, част от отказалите се в края на 19 в.54 Нов спад на уни-
атството се отчита към 1907 г., когато в унията остават 8 села, организирани в 10 селс-
ки енории, а именно селата: Мутулово със 180 къщи; Долни Тодорак с 200 къщи; Горни 
Тодорак с 65 къщи; Раяново с 30 къщи, Алексово с 60 къщи, Калиново с 30 къщи, Ми-
халево с 22 къщи и Бельово с 40 къщи55. Промяна в положението се забелязва в навече-
рието на Балканската война, когато числото на българските униатски села отново се 
увеличава и през 1910 г. те вече са десет на брой, а в 1912 г. са дванадесет56. Тук неп-
ременно трябва да се отбележи, че според списъка от 1912 г. остават поделени в конфе-
сионално отношение с българи православни само две села (Морарци и Мутулово).  

51 ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 92, л. 119 – 120 
52 Brancoff, D. M. La Macédoine et sa population chrétienne, Paris, 1905, p. 98 – 99 
53 ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 237, л. 36 – 43 
54 ЦДА, ф. 321К, оп. 1, а.е. 1594, л. 6. 
55 ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 302, л. 42 
56 ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 405, л. 132; а. е. 460, л. 135 – 141 

 
Фиг. 1. По-важни български села в Кукушка каза населени изцяло или частично с униати (1896 – 1912 г.) 
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Фиг. 2 Движение на числеността 

на българските униатски села в Кукушка каза. 
 

От казаното до тук следва, че статистическото проследяване на числеността на 
униатските села в Кукушко трябва де се постави в контекста на променящата се поли-
тико-икономическа обстановка в Македония в края на 19 – началото на 20 век. В случая 
тезата на патриарх Кирил, за статистически непроследими и спонтанни вълни на прие-
мане и отхвърляне на католицизма не може да бъде потвърдена. Защото приливът и 
отливът от католицизма на 
българите в Кукушко е регис-
триран много добре и без 
съмнение се обуславя от клю-
чови периоди, дати и събития 
за българите в Македония 
през разглеждания период 
(Фиг. 2). А именно: екзар-
хийската акция срещу кукуш-
ките униати в края на 19 в. 
(от 1894 г. насетне, допълни-
телно катализирана от преми-
наването на Л. Младенов и 
Н. Изворов в православието), 
тежките последици от Илин-
денското въстание (1903 г.), 
Реформената акция на Вели-
ките сили (1904 – 1908 г.) бе-
лязана от три антибългарски, 
денационализаторски прояв-
ления, взаимно свързани по-
между си – т. нар. преброява-
не на Хилми паша, гръцката въоръжена пропаганда (андартското движение) и засиле-
ната акция на гръцката Патриаршия срещу българите униати в Македония и частност в 
Кукушко от 1904 г. насетне и особено в Хуриетските години. 

Втора компактна група от български униатски селища се обособява в Гевгелийска 
каза. Въпреки, че в град Гевгели (дн. Гевгелия, РМакедония) съществува специална 
двуетажна сграда и е съграден параклис, към 1894 – 1896 г. в града няма българи като-
лици, освен епископския викарий и още един свещеник57. През следващите три години 
(1897 – 1899 г.) числеността на българите католици в града остава незначителна – 
1 къща с 8 души58. За това положение до известна степен допринася и затрудненото 
придвижване на мисионерите към района59. Но през първото десетилетие на 20 в. чис-
леността на българите униати в града се увеличава на  90 души (1904 г.). Това е резул-
тат от усилената работа на Лазаристите по благоустрояване на мисията в града и окол-
ните села. Именно на град Гевгели и околносттите му се възлагат големи надежди да се 
превърне във втори по значение център на униатството в Македония, подобно на  Ку-
куш60.  

57 ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 92, л. 120, 156. 
58 ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 142, л. 82; Brancoff, D. M., цит. съч., p. 194 
59 „Informations diverses” – Les Missions catholiques: bulletin hebdomadaire de l'Oeuvre de la propagation de 

la foi, Lyon, Т. 32, No. 1626 (03.08.1900), p. 361 – 362 
60 Cazot, E. La Macédoine catholique…, p. 184 – 185; Lettre de M. Joseph Alloatti … – Annales de la 

Congrégation de la Mission (Lazaristes) et de la Compagnie des Filles de la Charité, Paris, T. 58, 1893, 
p. 220. 
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За периода 1879 – 1894 г. изцяло или частично униатски са 10 села в Гевгелийска 
каза61. Аналогично на случващото се в Кукушко, до края на 19 в. броят на българските 
униатски села в Гевгелийско намалява и през 1896 г. те са 8 на брой (Сехово, Шльо-
пинци, Древено, Мойн, Милетково, Богородица, Богданци и Палеорци), а през 1897 г. 
вече са само четири (Богданци, Мойн, Милетково и Палеорци)62. Но в началото на 
1898 г. част от жителите на село Стояково отново припознават унията63. Така българо-
униатските села в казата се увеличават на пет и този брой остава константен през след-
ващите пет години (1899 – 1904 г.)64. В конфесионално отношение изцяло униатски са 
много малка част от селата в Гевгелийско, а в болшинството населението е смесено с 
православни българи. Така например към 1909 г. изцяло униатско е само едно село65. 
Центърът на българите униати в казата е селото Палеорци (днес не съществува, пото-
пено под едноименния язовир в Р. Македония), където се намира централното заведе-
ние на сестрите на „Св. Причастие” (Евхаристинки). В селото има малко сиропиталище 
и към 1896 г. в него пребивават 30 български осиротели девойки, под надзора на сест-
рите – също българки по произход. През 1904 г. в селото има вече и малко земеделско 
училище, даващо подслон, занаят и бъдеще на още 10 българчета сираци. Двете заведе-
ния са ръководени от сестра Христина – Еврозия Алоати и свещеник Йосиф Алоати. За 
развитието и укрепването на униатската общност тук, до голяма степен има значение и 
факта, че бидейки турски чифлик, селото е откупено и вече е собственост на брат и сес-
тра Алоати66. За делото двамата Алоати влагат всичките си средства, а в последствие 
„предизвикателството Европейска Турция” се оказва много по-значимо и  градивно от 
първоначалното желание на отец Йосиф да бъде изпратен за мисионер в Китай.  

В северна посока, в Дойранска каза се открива още един малък български униатс-
ки анклав – селата Калково и Пирава (1894 – 1904), но в навечерието на Балканската 
война с. Калково припознава православието (1910 – 1911)67.  

Накрая, последната относително компактна група български униатски села се от-
крива в Енидже – Вардарска каза. Към 1894 г. там българи католици има само в еднои-
менния град, от които около 15 семейства официално са записани като униати, но има и 
още приблизително толкова, които не са се обявили официално 68. В края на 19 и нача-
лото на 20 век тяхната численост започва да се увеличава. Към 1899 г. в града вече са 
регистрирани 320 души българи униати69. По данни на Епифаний Шанов пет години 
по-късно, в 1904 г., тяхната численост възлиза на 420 души70. Така в града към начало-
то на 1909 г. вече има 25 български униатски домакинства71. През следващата 1910 г. 
нови 159 български домакинства приемат католицизма. трите малки чифлика Киркало-
во, Тагомишево и Цигарево,72. Увеличаването и сплотяването на българската униатска 
общност в града се дължи преди всичко на установяването на Милосърдните сестри на 

61 ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 92, л. 156; +Кирил, патр., цит. съч, с. 378.  
62 ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 92, л. 120; а.е. 142, л. 82 – 84;  
63 Lettre de M. Joseph Alloatti – Annales de la Congrégation de la Mission (Lazaristes) et de la 

Compagnie des Filles de la Charité, Paris, T. 63, 1898, p. 537 
64 ЦДА, ф. 321К, оп. 1, а.е. 1594, л. 6; Brancoff, D. M. цит. съч., p. 194 
65 ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 403, л. 119 
66 (L.) „Les Filles de la Charité ….”, p. 247 – 248 
67 ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 460, л. 143 
68 ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е.92, л. 157 
69 Brancoff, D. M. цит. съч., p. 102 
70 ЦДА, ф. 321К, оп. 1, а.е. 1594, л. 6 
71 ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 362, л. 17 
72 ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 438, л. 197 
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св. Викентий там и на тяхната активна социална дейност в града и района73. Така в сре-
дата на 1910 г. българите униати в града вече наброяват близо 600 души74.  

В Солунска каза българи униати се откриват в село Юнчиите и в самия град Со-
лун, както и в българокатолическия духовен и просветен център – българската католи-
ческа семинария в Солунското предградие „Зейтинлък”. Но тук темата сама по себе си, 
дава възможност за отделно изследване, поради което няма да се спирам върху ѝ. 

Освен това, в рамките на Солунския вилает българи униати се регистрират в още 
два санджака – Драмския и Сярския. Тези райони попадат под попечителството на Ла-
заристката мисия в град Кавала. Към 1899 г. в първия санджак се откриват 80 души в 
гр. Драма75. Но през първото десетилетие на 20 век. числото на българите в този град е 
непостоянно и се определя основно от работници преселници от Одринския вилает76. 
Така към 1911 – 1912 г. тази малка общност вече не се регистрира в документите77. 
Липсата на мисия на Лазаристите в град Драма, а и като цяло крайно неблагоприятната 
политическа и икономическа обстановка за българите в града ги принуждава да се из-
селват и явно тези обстоятелства са повлияли в случая. За обратния процес може да 
мисли по отношение на случващото се в Сярско. В края на 19 век отец Ипер прави ня-
колко обиколки на района и на град Сяр, но среща силния отпор на местните патриар-
шийски власти срещу католицизма78. Апропо, проблемите на католиците са същите, 
каквито имат и православните българи в града. Но в началото на 20 век българското 
население в южните кази на едноименния санджак става обект на пресиран натиск от 
страна на гръцката въоръжена пропаганда. Най – силно засегнати отново са чифлигарс-
ките села, но и българите в град Сяр. До Реформената акция тук няма регистрирани 
българи католици в нито един документален източник, но навечерието на Балканската 
война, вече се регистрират българи униати в Сярска каза – общо 130 души (в селата 
Баница, Дели хасан махле и в самият град)79. Те приемат католицизма през 1906 г. – 
1907 г. с цел да запазят националността си, пред опасността да бъдат погърчени. 

Разбира се, през разглеждания период отделни български униатски семейства се 
откриват и на други места в македонските вилаети, но тяхната численост няма сериозно 
статистическо изражение. Така например, в Битолския вилает около мисията на Лаза-
ристите в главния вилаетски град Битоля (Манастир) има малка българска униатска 
общност. Към 1899 г. тя наброява 5 домакинства с 30 души, а в навечерието на Балкан-
ската война – 24 души българи униати80.  

Накрая, трябва да се споменат и българите униати в Скопския вилает, колкото 
малка да е тяхната численост. Към 1899 г. се откриват 6 български униатски домакинс-
тва  в град Щип81, а към 1911 – 1912 г. се регистрират шест души българи униати в 
Прилепска и още двама души в Скопска каза82. За кратко време приема католицизма и 
село Негрево в Пехчевска каза83. Слабите успехи на католицизма в този вилает, се дъл-
жат преди всичко на: усилната сръбска пропаганда, наличието на две български пра-

73 Lettre de M. Michel, Lazariste, missionaire a Yénidjé – Vardar – Les Missions catholiques: bulletin 
hebdomadaire de l'Oeuvre de la propagation de la foi, Lyon, Т. 42, No. 2150, (19.08.1910), p. 395 – 396 

74 Lettre de M. Michel…, цит. съч., p. 395 – 396 
75 Brancoff, D. M. цит. съч., p. ??? 
76 ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 440, л. 183 
77 ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 462, л. 43 
78 Lettre de M. Hypert …. – - Annales de la Congrégation de la Mission (Lazaristes) et de la Compagnie 

des Filles de la Charité, Paris, T. 54, 1889, p. 400 – 401  
79 ЦДА, ф. 1318К, оп. 1, а.е. 5084, л. 1 
80 ЦДА, ф. 331К, оп. 1, а.е. 298, л. 5; ф. 1318К, оп. 1, а.е. 5084, л. 1 
81 НБКМ-БИА, ф. 288, а.е 4, л. 165 и сл. 
82 ЦДА, ф. 1318К, оп. 1, а.е. 5084, л. 1 
83 ЦДА, ф. 321К, оп. 1, а.е. 1594, л. 6 

76 
 

                                                 



 

вославни митрополии (Скопската и Велешката) и не на последно място на това, че тур-
ските власти не признават правомощията на българския униатски епископ над района.  

Численост и демографски показатели на българската униатска общност. 

● Според католически източници. 
Различните католическите източници, използвани от патриарх Кирил в неговото 

изследване сочат, че през седемдесетте и осемдесетте години на 19 век в Македонския 
апостолически викариат има от 80 000 до 100 000 души българи униати84. В друг доку-
мент, писмо на Лазар Младенов от януари 1885 г. самият епископ твърди, че паството 
му се състои от близо 60 000 души в 70 села85. Но тези числа са сметнати за твърде за-
вишени на страниците на лионския бюлетин на Конгрегацията за пропаганда на Вярата 
и като достоверни са приети статистиките идващи от Рим86. Така официално е прието, 
че към 1889 г. в Македонския апостолически викариат има 25 000 души българи като-
лици87.  

Наследникът на Лазар Младенов, епископ Епифаний Шанов отбягва да предоста-
вя данни за числеността на паството си в брой души, а ако ги дава, то числата са зак-
ръглени. Той най – добре познава паството си и е наясно, че то е малобройно и че нико-
га няма да достигне числеността си от седемдесетте и осемдесетте години на 19 век. 
Например, в писмо до Конгрегацията Епифаний Шанов отбелязва, че само през 1896 г. 
е изгубил 2 000 души и скрива общата численост на българите католици във викариа-
та88. Но през есента на 1904 г. епископът прави изключение от правилото си с надежда-
та, че ще може да подпомогне българите католици в Македония в тежката година след 
Илинденското въстание. Той предоставя на българското Княжеско правителство доку-
мент, озаглавен „Статистика на Българо – Католиците в Македония”. Това е една „мо-
ментна снимка” на паството му, според която в негово ведомство са 10 371 българи в 
25 селища89. В случая числеността на българите униати е съзнателно завишена от Ша-
нов, защото в реалностите на започналата реформена акция в Македония, той първо – 
не може да проследи точната им численост в смесените села; и второ – цели да получи 
средства от българската държава за подпомагане на българите католици в подведомст-
вената му област. Затова и „надписва” паството си, регистрирайки като униати всички 
жители в смесените села и всички християни в гр. Кукуш. „Фалшификацията” е благо-
родна, защото българите униати са пострадали наравно с православните си братя по 
време и след въстанието от 1903 г., пострадали са и от опустошителното Крупнишко 
земетресение в 1904 г., отново наравно с православните българи. През тези и следващи-
те няколко години епископът раздава въглища и брашно на нуждаещите се българи и 
негласно подпомага българските чети в района90.  

Традиционно през първото десетилетие на 20 в. ( 1900 – 1912 г.) в католическите 
справочни издания се оповестява, че българоуниатската общност в Македония възлиза 

84 +Кирил, патр., цит. съч., с. 366 и сл.  
85 Lettre de M. Lazare Mladenoff…. – Les Missions catholiques: bulletin hebdomadaire de l'Oeuvre de la 

propagation de la foi, Lyon, Т. 17, No. 820, (20.02.1885), p. 87 
86 Les Missions catholiques: bulletin hebdomadaire de l'Oeuvre de la propagation de la foi, Lyon, Т. 22, No. 

1112, (26.09.1890), p. 480 no.1  
87 Пак там, p. 480 – срв. Louvet, L. – E. Les Missions catholiques au XIXe siècle, Lyon: Oeuvre de la 

propagation de la foi ; Lille-Paris : Société de Saint-Augustin, 1894, p. 87 
88 ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 92, л. 118 
89 ЦДА, ф. 321К, оп. 1, а.е. 1594, пак там. 
90 ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 302, л. 18 
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на около 10 000 – 10 200 души или нейната численост е относително константна 91. 
Сходни данни изнася и самият орден на Лазаристите. Според Емил Казо (дългогодишен 
директор на българската католическа семинария в „Зейтинлък”) към 1900 – 1901 г. чис-
леността на българите униати в Македония е значително намаляла и с труд достига до 
10 000 души92. След десетилетие, официалната статистика на Лазаристите отново по-
сочва, че в Македонския викариат има 10 000 българи в 20 селища(1910 г.)93. Но през 
следващите години официалната статистика на ордена в действителност потвърждава, 
че в навечерието на Балканската война има известен отлив на българите в Македония 
от католицизма. Така през 1911 г. във викариата има вече около 7 000 българи католици 
в 13 различни села, с 20 църкви, 7 параклиса и 43 свещеника (от които седем мисионе-
ри)94. Според гранда на католическата преса, парижкият вестник „La Croix”, в навече-
рието на Балканската война българите католици в европейска Турция наброяват общо 
12 000 души, от които 4 000 души в Тракия и 8 000 хиляди в Македония95. Според вес-
тника именно в Македония се констатира значителен успех на католицизма – само през 
пролетта на 1910 г. единадесет български села с общо около 1 500 души население са 
приели унията.  

В крайна сметка, колкото и приблизителни да са посочените по-напред данни, то 
може да се заключи, че към 1912 г. католическите източници отчитат сериозно намале-
ние на числеността на българите католици в Македония, спрямо осемдесетте години на 
19 век96.  

● Според официални турски статистики (1893 – 1908 г.). 
По официалните данни от първото всеобщо преброяване на населението в Импе-

рията към 1893 г. българите католици в Македонския викариат (респективно в Солунс-
кия вилает) наброяват общо 2 311 души97. При преброяването на населението през 
1897 г. се регистрира, че тяхната численост възлиза вече на 2 416 души98 или в случая 
се отчита фактическо увеличение на населението с 4,5% спрямо първата година. Спо-
ред данните за 1897 г., това се дължи на високата раждаемост (51,3‰), относително 
ниската смъртност (18,2‰) и съответно – на високия естествен прираст на населението 
(33,1‰)99. Тези стойности се доближават до същите при българското население в сво-
бодното Княжество България в края на 19 век. Но същевременно регистрираните нива 
на раждаемостта и естествения прираст на българите униати са значително по-високи 
спрямо същите, регистрирани при българите екзархисти в Солунския вилает, (при ек-
зархистите раждаемостта възлиза на 28,2‰, а естественият прираст – на 9,2‰) – Фиг. 3. 
Именно в това се и състои голямата разлика в демографски аспект между българите 
в Солунския и в Одринския вилает, защото при последните няма сериозна разлика 

91 Annuaire pontifical catholique, Paris, III-e année, 1900, p. 325; V-e année, 1902, p. 309; X-e année, 1907, 
p. 350; Annuaire pontifical catholique, Paris, XVIII-e année, 1915, p. 488 

92 Cazot, E. La Macédoine catholique, p. 179 
93 Chassagne C. (R. P.), „En Bulgarie”.- Les Missions catholiques: bulletin hebdomadaire de l'Oeuvre de la 

propagation de la foi, Lyon, Т. 43, No. 2177, (24.02.1911), p. 92 
94 „Statistique des œvres des Lazaristes durant l’année 1911” – Annales de la Congrégation de la Mission 

(Lazaristes) et de la Compagnie des Filles de la Charité, Paris, T. 77, 1912, p. 204 – 206 
95 „L’Eglise catholique en Bulgarie” – La Croix, XV-e année, Numéro 9481 (11.02.1914) 
96 Извън тази констатация остават данните за Македонския викариат, публикувани от Успенците, които 

настояват на численост от 10 000 – 12 000 души към 1912 г. – срв. Échos d’Orient, Vol. 16, 1913, No. 
100, p. 241; Vol. 17, 1915, No. 109, p. 251 – 252 и др. 

97 Karpat, K. H. Ottoman population 1830-1914. Demographic and Social Characteristics, The Univ. of Wis-
consin Press, 1984, p. 134, Tabl. I. 8. A 

98 Karpat, K. H. цит. съч., p. 160, Tabl. I. 13 
99 Данните за демографските показатели съгласно OSMANLİ DEVLETİ’NİN İLK İSTATİSTİK 

YILLİĞI 1897 (Tarihi İstatistikler Dizigi, Cilt 5), Ankara, 1997, p. 33 – 38, Tabl. 18 – 19. 
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Фиг. 4 – Численост и полова структура на българите униати 

в Македония по официални турски данни (1893 – 1897 г.). 

между демографските показатели на българите униати и на българите екзархисти 
(Фиг. 3).  

Фиг. 3  – Демографски показатели на българското население в Македония и Тракия 
по официални турски данни (1897 г.) 

ВИЛАЕТ 

БЪЛГАРСКО НАСЕЛЕНИЕ 

вероизповедание численост 
(бр.) 

раждаемост смъртност естествен 
прираст 

(бр.) (‰) (бр.) (‰) (бр.) (‰) 

СОЛУНСКИ униати 2 416 124 51,3 44 18,2 80 33,1 
екзархисти 239 270 6 756 28,2 4 555 19,0 2 201 9,2 

ОДРИНСКИ униати 1 554 64 41,2 44 18,2 43 27,7 
екзархисти 121 870 5 077 41,7 2 298 18,9 2 779 22,8 

Що се отнася до половата структура на българското униатско общество в Маке-
дония, то официалните турски преброявания от 1893 г., 1896 г. и 1897 г. регистрират 
съотношение между двата пола в границите на нормалното за българското население в 
Македония през периода, в рамките на 1,1 – 1,02100 (Фиг. 4). 

След въстаническите действия от 1902 – 1903 г., в унисон с духа на Мюрцщегска-
та реформена програма за „по – правилно разпределение на народностите” в Македо-
ния, настъпва нов етап в съставянето на статистики и в преброяване на тамошното на-
селение. Това са годините на т.нар. Преброяване на Хилми паша, (завършило в 1908 г.), 
когато в „играта с числа”, в подмяната на националност и на вероизповедание се 
включва най-активно гръцката 
страна с мирни парични средст-
ва и със съвсем немирни такива. 
В този контекст, в края на месец 
октомври 1904 г. епископ Епи-
фаний Шанов без да подозира 
опасност, уверено заявява пред 
Княжеския дипломатически 
агент в Цариград Гр. Начович, 
че българите католици в Маке-
дония не се преследват от влас-
тите, така както православните, 
и че няма опасност те (българите 
униати) да загубят своята бъл-
гарска националност и вероиз-
поведание или с други думи – 
своя милет101. Но в реалностите 
на набиращото сила гръцко ан-
дартско движение в Македония и след заповедта на гръцката Патриаршия, нейните 
владици да се борят с перо и главно с дела срещу българите униати102, констатацията на 
епископ Шанов става химера.  

Резултатите от подетата антибългарска акция са добре показани в Салнамето на 
Солунския вилает за 1904 г. (1321 г.), в които се излагат първите резултати от новото 
преброяване на населението103. Така в Солунския вилает регистрирани 2 903 души ка-

100 Данните за 1896 г. съгласно Karpat, K. H. цит. съч., p. 158, Tabl. I. 12 
101 ЦДА, ф. 321К, оп. 1, а.е. 1594, л. 4-5 
102 Срв. в. Вести, г. ХІV, бр. 18 (28.01.1904 г.), с. 2 
103 Şaşmaz, M. Analysis of the population table of the census of Salonica of 1903-4 – OTAM (Ankara 

Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), Ankara, Cilt 5, 1994, p. 370 – 373 
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толици, но те са разделени в четири различни милета: „католици” („katolik”), „българи 
католици” („bulgar katolik”), „гърци католици” („rum katolik”) и „арменци католици” 
(„ermeni katolik”). Това раздробяване цели да намали числеността на българския етнос 
и да увеличи това на гръцкия. Малко под една-четвърт от католиците във вилаета са 
записани като „българи католици” – това са само 715 души (24,6%) в казите Солун и 
Дойран. Всички останали българи униати са записани в категорията „гърци католици”. 
Така се оказва, че в Гевгелийска каза, където е втората по численост българоуниатска 
общност в Македония, има 1 999 „гърци католици” (1 997 души местно население и 
2 души „ябанджии”). Накрая, за това, че в случая става въпрос за откровена машинация 
със статистическите данни красноречиво свидетелства и следният факт. Преброяването 
не регистрира никакви католици в Кукушка каза т.е. там, където те са най – много, отс-
тояват българската си националност и така представляват сериозна заплаха за гърцизма 
в района. Финален акорд в подмяната на националността на българите униати в Солун-
ския вилает внасят окончателните данни от преброяването на Хилми паша от 1907 г., 
в които „българите католици” въобще са премахнати като етно – религиозна категория 
(милет). Според това преброяване всички те (2 693 души) са обявени за „гърци католи-
ци”104. Апропо, по същия начин са регистирани и българите католици в Одринския ви-
лает105. За спекулацията с националността на българите католици спомагат две немало-
важни обстоятелства. Първото е, че българската източнокатолическа църква официално 
се нарича и българска гръко – католическа църква, което внася необходимото, волно 
или неволно, объркване сред тогавашната турска администрация. Второто обстоятелст-
во, се свежда до това, че през 1907 г. е назначен генерален викарий за гърците католици 
в Тракия, който е признат от турските власти106. Друг е въпросът, че числеността на 
истинските гърци католици в Тракия е назначителен – 20 семейства с 80 души в град 
Малгара107. През 1907 г. самата Конгрегация за пропаганда на Вярата със съжаление 
отчита, че от основаването й в 1882 г. до 1907 г. нейната гръцка мисия в Тракия е „поч-
ти стерилна”108. Такава остава до и по време на Балканските войни, едвам достигайки 
300 души гърци католици109.  

● Според гръцки статистики от началото на 20 век.  
Гръцките статистики от разглеждания период имат преди всичко пропаганден ха-

рактер и традиционно преследват омаловажаването на българския етнически елемент в 
Македония. В края на 1904 г. изданието на гръцкото министерство на Външните работи 
„Bulletin d’Orient” (списвано от Маркос Драгумис) преработва „по свой вкус” данните 
турското преброяване в Солунския вилает от 1904 г. (1321 г.), спекулирайки с милетс-
ката система. Тук идеята е ясна – да се намали числото на българите католици и да се 
промени тяхната националност. Така се оказва, че в Македонския апостолически вика-
риат няма нито един българин католик, а само гърци католици (общо 2 086 души), в пет 
кази: 1 300 души в Кукушка, 312 души в Гевгелийска, 300 души в Дойранска, 90 души в 
Солунска и 84 души в Енидже – Вардарска110.  

Още една гръцка статистика, тази на дипломата Атанасиос Халкиопулос (публи-
кувана през 1910 г., но визираща реформения период) спекулира с националността на 

104 Karpat, K. H., цит. съч., p.166, Tabl. I. 16 А 
105 Пак там. 
106 Annuaire pontifical catholique, Paris, XVII-e année, 1914, p. 333;  
107 „L’Église de rite grec pur” – Annuaire pontifical catholique, Paris, XVI-e année, 1913, p. 469 – 470. 
108 Пак там, p. 470 
109 Janin, R. L'Église catholique en Turquie d'Europe – Échos d’Orient, Vol. 16, 1913, No. 100, p. 242 
110 Съгласно Amadori – Virgilj. G. La questione rumeliota (Macedonia, Vecchia Serbia, Albania, Epiro) e 

la politica italiana (Biblioteca Italiana di Politica Estera N. 1), Bitonto, 1908, Vol. I, p. 254 
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българите униати в Македония. Те са разделени от Ат. Халкиопулос в две етно – рели-
гиозни категории: „българокатолици” и „българизирани католици”. Първата категория 
е действителното наименование на милета в Османската империя. За „българи католи-
ци” Халкиопулос признава само тези в град Гевгели и три села в казата (Мойн, Богдан-
ци и Палиорци)111. Втората категория е изобретена от Халкиопулос (наред с други фа-
мозни етнически категории) с идеята, че „българизираните католици” макар и „побъл-
гарени” и макар католици – все пак са елини. Именно така Халкиопулос записва бълга-
рите в Кукушко и Дойранско, чието присъствие е трудно заличимо в статистическо от-
ношение112. Нещо повече, авторът не регистрира никакви униати в кукушките села, 
а само в град Кукуш.  

Именно статистиката на Ат. Халкиопулос е многократно тиражирана по време на 
Балканските войни в гръцката преса и е представяна за актуална. Но гръцкото минис-
терство на войната подхожда прагматично по въпроса и приема за най – достоверни 
данните от турското преброяване в Солунския вилает от 1904 г. (1321 г.), за което стана 
дума по – напред113. Или казано с други думи – няма българи католици в Кукушко и 
Енидже – Вардарско, а тези в Гевгелийско са гърци католици.  

● Според статистики на българската Екзархия. 
Още през осемдесетте години на 19 век българската Екзархия започва да събира 

статистически сведения за числеността и българите католици в Македония, с цел прос-
ледяването на успехите на „чуждата пропаганда” в района. В това начинание Екзархия-
та разчита главно на българските общини, от които получава сведения за периода 1881 
– 1887 г.114. Поради липсата на опит и персонал, а и при невъзможност за свободно 
придвижване във вилаетите, събраните данни са оскъдни, а в някои случаи и неточни. 
Втори опит е направен през 1894 г. с нарочно окръжно от 3 май същата година, адреси-
рано до дванадесет български общини в Македония (същото окръжно е изпратено и в 
Одрин)115. В случая Екзархията изисква вече по-подробни сведения за: числото на ка-
толиците във всеки град и село; числото на духовниците; числото на църквите и духов-
ните сгради; броят на училищата, учениците и т.н. За съжаление, Кукушката българска 
община, на чиито сведения най – много се разчита, не успява да предостави статисти-
чески данни за казата116. Така акцията има отново относителен успех. До края на 19 век 
Екзархията продължава ежегодно да събира данни за българите католици в Македония, 
дори успява да „прихване” някои от оригиналните статистически документи на епископ 
Епифаний Шанов.  

От 1896 г. насетне Екзархията изгражда стройна система за събиране на статисти-
чески данни за подведомствените й области и постепенно създава своя модерен статис-
тически апарат117. Така през 1899 – 1901 г. тя успява да проведе първото си генерално 
преброяване на българите в Македония. Но тук трябва да се отчете, че сведенията са 
събирани в годините на най – силен отлив на българите от католицизма и в този смисъл 
най – добре илюстрират екзархийските позиции и претенции в Македония. Резултатите 

111 Χαλκιόπουλος, Α. Η Μακεδονία. Εθνολογική στατιστική των βιλαετίων Θεσσαλονίκης και Μοναστηρίου, 
Αθήνα, 1910, σ. 33, 35 – 36 

112 Χαλκιόπουλος, Α. цит. съч., σ. 39, 42 
113 Μαστραπάς, Γ. Στατιστική του Βιλαετΐου Θεσσαλονίκης (ΣτρατιωτικήΒιβλιοθήκη), Εν Αθήναις, 1910. 
114 +Кирил, патр.,цит. съч., с. 370, с. 384 бел. 77 
115 ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 92, л. 112 (Окръжни Изх. № 726 – 737 до общините в Солун, Струмица, Ме-

хомия, Г. Джумая, Кавадарци, Дойран, Радовиш, Кукуш, Битоля, Прилеп, Костур и Лерин; Изх. № 325 
до общината в Одрин). 

116 ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 92, л. 148 
117 За това по –подробно у Стойчева, Ст. Българското семейство в Македония на границата между две 

столетия: аспекти на кризата (1897 – 1902 г.) – ИБИД. Т. 41, 2011. 
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преброяването показват, че българите униати са съсредоточени само в Солунския вила-
ет и възлизат на 2 432 души118. Те съставят около 0,5% от цялото българско население 
на вилаета (общо 501 110 българи). Както и се очаква, концентрацията на българите 
униати е в Кукушка каза (848 души), а като втори център се определя Гевгелийско 
(432 души). В други три кази (Енидже-Вардарска, Дойранска и Солунска) числеността 
на българите униати е близка – между 320 и 384 души. Накрая се регистрират и 80 ду-
ши българи униати в Драмско. Посочените стойности се доближават до изложените по-
напред официални турски данни от края на века и до данните на руския консул А. Рост-
ковски за Солунския санджак през 1899 г.119. За сходна численост на българите униати 
в Македония Екзархията настоява до реформената акция.  

След младотурския преврат Екзархията открива свое официално църковно ведом-
ство в епархиите, в които до момента е нямало български митрополити. С цел стрикт-
ната инвентаризация на тези епархии и още повече – в контекста на предстоящата вой-
на, започват да се съставят съответните статистики. С оглед на последното и още пове-
че, че статистиката ще се използва за нуждите на българската държава, Екзархията се 
старае да е максимално точна в регистрирането на всеки българин, независимост от 
неговото вероизповедание. Районите, компактно населени с българи униати попадат 
именно в две от новооткритите епархии – Солунската (обхваща казите Солунска, Лъга-
динска, Берска, Кукушка и Дойранска) и Воденската (обхваща казите Воденска, Гевге-
лийска, Енидже – Вардарска и Караджа-Абадска). 

 
Фиг.5. Българите в Солунска епархия 

по вероизповедание (1912 г.) 

 
Фиг. 6. Българите във Воденска епарахия 

по вероизповедание (1911 г.). 

През 1911 – 1912 г. Солунската и Воденската български митрополии съставят и 
изпращат на Екзархията подробни статистики на населението в двете епархии120. Спо-
ред тях, общата численост на българите униати в двете епархии възлиза на 5 010 души 
(3 364 души в 681 домакинства в Солунска епархия и 1 676 души в 331 домакинства във 
Воденска епархия). Така средната големина българското униатско домакинство възлиза 

118 Brancoff, D.M., цит. съч. p. 240 
119 Според Ростковски в Солунския санджак има 2 160 души „славяни униати” (1 235 души в Кукушка 

каза, 580 души в Гевгелийска каза, 190 души в Енидже – Вардарска каза и 155 души в Солунска каза). 
В Серския санджак същият автор поставя 1 513 души униати в Мелнишка каза. Това се дължи на пог-
решното регистриране на българите мюсюлмани от селата Градешница и Ново село като униати – срв. 
Ростковский, А. Распределение жителей Солунскаго Виляета по народностям и вероисповеданиям в 
1899 году, С. Петербург, 1900, с. 8, с. 39 – 40 

120 ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. а.е. 460, л. 73 – 146; а.е. 438, л. 193 – 276. 
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на 4,9 души в Солунска епархия, а във Воденска е малко по-висока – средно 5,1 души в 
домакинство. Но голямата численост на българските домакинства във Воденско и Ени-
дже-Вардарско е една от основните характеристики на този район и в това отношение 
българите униати не правят изключение. Униатите съставят 5 % от всички българи в 
Солунска епархия и 2 % от тези във Воденска (Фиг. 5-6) Според статистиката на Со-
лунска епархия изцяло или частично униатски са общо 16 населени места в три кази 
(13 селища в Кукушко, 2 в Солунско и 1 в Дойранско). 

 
Фиг. 7 – Численост на българите в казите Енидже-

Вардар и Гевгели по вероизповедание (1911) 
 

Фиг. 8 – Численост на българите в казите Кукуш 
и Дойран по вероизповедание (1912 г.) 

В Кукушка каза българите униати съставят 17,8% (3 109 души) от всички българи 
или 8,6% от цялото население на казата. В Дойранско униатите са значително по-
малобройни – 1,4% от всички българи, а в Солунска каза – са едва 0,5% от българите. 
В самия мегаполис Солун българите униати са само 75 души, число без статистическо 
значение за близо 100-хилядния град121. Статистиката на Воденска епархия показва, че 
българите униати тредиционно населяват казите Гевгели и Енидже – Вардар. Те съста-
вят 6,4% от българите в Енидже-Вардарско и 1,7% от тези в Гевгелийско (Фиг. 7 – 8). 
Следователно, данните за 1911 – 1912 г. показват, че традиционният център на българ-
ското униатство остава Кукушка каза, но второто значимо средище вече се регистрира 
Енидже – Вардарско.  

* * * 

След казаното до тук може да се заключи, че несъмнено сред българите в Маке-
дония има отлив от униатството към 1894 – 1896 г., а след 1904 г. може да се говори за 
нов подем, за известно възвръщане на загубените позиции. Тези процеси са добре ста-
тистически проследими. В края на 19 – началото на 20 в. числеността на българите 
униати в Македония остава относително константна, но техните основни демографски 
показатели (раждаемост, естествен прираст) са повече от обнадеждаващи. Това, както и 
възприемането на католицизма от нови селища в Енидже-Вардарско и Сярско, води до 
увеличаването на българоуниатската общност в Македония в навечерието на Балкан-
ската война. В този смисъл, ако към данните за екзархийските Солунска и Воденска 
епархии се прибавят и тези да Сярско, ще се получи идентичен резултат с католически-
те лазаристки източници. Но военните години донасят само разрушение и гибел за бъл-
гарите в Македония. През 1913 г. епископ Епифайний Шанов прави последна обиколка 

121 Според същата статистика населението на гр. Солун възлиза на 83 775 души от които 64 000 са евреи. 
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на своята епархия, след дъги молби пред гръцките власти. Заварва я в руини, останали-
те в Кукуш български жени са обезчестени и малтретирани, кражби и насилия от нови-
те власти царят в района. Гръцкият епископ обикаля епархията и покръства българите 
под оръжеен прицел. Малко са публикуваните данни за тези последни обиколки на 
епископа, поради което ето част от негово писмо, достатъчно илюстративно за отноше-
нието на гръцките власти към българоуниатите във военновременна Македония. Рано 
сутринта на 16 септември 1913 г. епископ Шанов е арестуван от гръцките власти в село 
Долни Тодорак и е разпитван по следния начин: „ …От къде си ти? – От Солун. – 
И защо си дошъл? – Имам разрешение: дошъл съм да посетя моите католици. – Но как-
во е твоето родно място? – Роден съм в Казанлък, но от четиридесет години вече живея 
в Солун. – А така, ти си българин! – Разбира се! Господине, престъпление ли е да си 
Българин? Господ ме е направил Българин и не бих се нарекъл другояче, но колко до 
религията съм католик...”122. 

122 La Croix, XXXIV-e année, Numéro 9420 (29.11.1913), p. 4  
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Луциян Бартковиак, отец възкресенец 
Centro Aletti, Рим 

ИКОНАТА НА СЛИЗАНЕТО НА ХРИСТОС В АДА 

Иконата, разбирана като образ на „Невидимия, който стана видим“, се формира и 
развива в орбитата на литургията и патристичната теология, като приема конкретни 
иконологични образци, канонично установени в традицията на византийския Изток. 
Затова, когато искаме да вникнем в нейната „сърцевина”, да разберем и разчетем ней-
ното съдържание, винаги трябва да имаме предвид нейния литургичен контекст, изра-
зен в разнородните обряди, много богатата патристичнa литература и силно развита 
монастична духовност, които оформят и изразяват християнската идентичност на из-
точните Църкви през първото хилядолетие. Основен израз на това самосъзнание без 
съмнение са първите символи на вярата, а също и догматичните христологично-
тринитарни формули, които още от първите векове сa съпроводeни от артистична експ-
ресия. 

Истината за вярата в Христос, който в тайнството на своята божествена душа сли-
за в ада, представлява основна част в съдържанието на християнското проповядва-
не.Смъртта, слизането в ада и пасхалните христофание на Възкръсналия Исус чак до 
Неговото Възнесение, това е една и съща Пасха – Кръщение – „мистични двери“, които 
въвеждат човека в общение с Бога,в тайнството на Светата Троица. Източното богосло-
вие назовава това с името „обожествяване“ (Θέωσις, θεοποίησις) християнизиране на 
човека, процес, който за да се реализира в своята пълнота изисква целия човешки жи-
вот1. В този контекст византийската пасхална литургия започва да съзерцава през Ве-
ликия пост иконите на: „Мистичния Жених“, т. е. на Христос, измъчен от страданието, 
с трънен венец, в пурпур с тръстика в ръце; иконата на кръста – Голгота, издигната в 
центъра на храма през Великия Четвъртък и Петък; в същото време се почита Плаще-
ницата – изрисувана върху платното иконата на Христа положен в гроба, мълчаливото 
платно – единственият свидетел на Възкресението, който поставен през Великата Съ-
бота сутрин на светия престол в олтара, остава там през цялото пасхално време. В нощ-
та на Пасха централно място на всички тези икони заема иконата на Слизането в ада, а 
след четиридесет дни-иконата на Възнесението. Най на края, след всички тези свещени 
изображения, когато приключва литургично пасхалният период,централното място в 
храма заема иконата на Светата Троица, наричана често „иконата на иконите“. 

Ако иконата на Пресвятата Троица е наричана „икона на иконите“, тъй като разк-
рива и представя истината за Бога „лудо влюбен в човека“, поканен на масата на Евха-
ристията в новия век (еон), изглежда възможно иконата на Слизането в ада и Възнесе-
нието да бъдат наречени също „икона на иконите“, защото показват истината за човека 
в неговите духовно и телесно измерение, призван да участва във вечна славата на Бога. 
Двете теми създават единство, в което човекът – дух и душа, изведени от Шеола и тяло, 
изведено от земния гроб – е „издигнат“ до висотата на Божията слава. 

Недостъпността, характерна за божествената изключителност на небесната ман-
дорла на Космоса на Пантократора е „прекъсната“ завинаги от самия Христос, Въплъ-

1 Ioannis Zizioulas. L’essere ecclesiale, Edizioni Qiqajon 2007, 55-69; Tomáš Špidlik. La spiritualità 
dell’Oriente Cristiano, Manuale sistematico, Pontificium Institutum Orientale, Roma,1985, p. 42-43. 
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теното Слово. Божият Син в двете икони (Слизането в Ада и Възнесението на небето) 
със своето богочовешко стъпало разбива вратите, отваря „процеп“ в „зида“, отделящ 
едната реалност от другата. Откакто Неговото преобразено бого-човешко тяло се нами-
ра в реалността на Отеца, тези врати завинаги остават отворени за всеки. 

Както вече беше казано, двете икони представляват отправен пункт през най-
важното време на литургичния календар, каквото е времето на Пасхата, без което няма 
християнство, съгласно думите на св. Павел от Първо послание към коринтяните: „Ако 
пък Христос не е възкръснал, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вя-
ра.”(1Кор.15,14). 

Както християнският Изток така и християнският Запад в Пасхалната тайна отк-
риват теологичния извор на собствената литургия. Същевременно тези две традиции, 
още при първото повърхностно вглеждане в тях, я тълкуват различно. В литургичното 
празненство и изкуство на Запада от второто хилядолетие все по-често отправният 
пункт е „самотната“ фигура на Христос, излизащ от гроба, визия на Възкръсналия, как-
вато са могли да срещнат всички новозаветни свидетели на празния гроб. Същевремен-
но Изтокът отдава почести и съзерцава великопетъчно-съботната тайна на Христа, сли-
защ в ада, обкръжен от очакващите го „осъдени“. Докато за света на латинската култу-
ра от късното средновековие отправен пункт за великопетъчната и великосъботната 
литургична тишина е почиващото в гроба мъртво тяло на Господа, очите на Източните 
Църкви съзерцават божествеността на Христос, която нахлува в пространството на 
смъртоносния Хадес. В центъра на пасхалната литургична възхвала на Ориента се на-
мира иконата на Словото, което като разби дверите на смъртта, влиза в ада, за да изведе 
от него Адам и Ева, поставящи началото на спасеното човечество2. 

Затова да се вгледаме по-отблизо в иконата, за която известният полски иконог-
раф и мислител, проф. Йежи Новшелски казва така: Слизането до пъкъла е икона сим-
волична, и затова е икона на смъртта на Исус на кръста и същевременно на слизане-
то Му в ада (Хадес). Освен това тя е също и икона на Второто пришествие на Хрис-
тос. Тя е икона на реализираната есхатология. Това не е реалистична икона, а симво-
лична, и наистина това всъщност не е икона, а символично представление3. 

 
Като анализираме с дадения по-горе ключ богатата, „многофигурна“ композиция 

на тази икона е лесно да се разчете, че нейният център и доминанта е динамичната фи-
гура на Христос в мандорлата, разпнат на пресечницата на две оси, вертикалната и хо-
ризонталната, между двете измерения на съществуването, духовно и физическо. 

 
Вертикалната ос това е пространството между рая и „подземния свят“. Това са 

символични образи на духовната реалност. Светлите върхове на обърнатите в перспек-
тива скали, пронизващи често златното небе, това е образ на реалността на Бога, духо-
вен връх, есенция на съществуването, към която Първородният Син, Въплътеното Сло-
во води човечеството.Антиномично – под нозете на Исус виждаме изкъртените двери 
на Бездната, носещи се над черната пропаст на смъртта; макар че това все още не е „но-
возаветният“ ад, това е небитие, забрава, място на вечен затвор, в което изглежда на-
деждата не съществува. Реалността намираща се под Христовите нозе е отрицание на 
Бога и истинското призвание на човека. Ако златното небе с извисените скални върхове 

2 Ханс Урс фон Балтазар пише за това по следния начин: Когато западните икони ни показват Хрис-
тос, възкръсващ самотно, Изтокът ни позволява да забележим сотерийно-обществената страна на 
спасителното дело. То се извършва не иначе, а чрез антиципационно преместване на събитията от 
Великден заВелика събота чрез смяна на обективния и пасивен триумф в триумф субективен и акти-
вен. Hans Urs von Balthasar. Teologia Misterium Pachalnego, WAM, Kraków, 2001, р. 174. 

3 Z. Podgórzec. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim, Kraków, 2009, р. 87.  
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е знак на „величието на Бога“, то мракът на ада принадлежи на Смъртта и митично-
апокрифния цар на подземното Хадес.Това, което е съществено е, че дори Възкръсна-
лиятда навлезе в това пространство, Той не става негов дефинитивен елемент, а се носи 
над него, като старозаветна „орлица“, извеждайки всичко възможно,за да бъде то от-
къснато от това смъртоносно небитие.Човечеството, спасявано в образите на Адам и 
Ева, сътворено от Бога по подобие на Христос-Божествен Първообраз, също не предс-
тавлява дефинитивна част от този подземен свят. Христос го спасява със силния жест 
на изтегляне, „изтръгване“ от прегръдката на смъртта и го притегля към себе си. Това, 
което е спасено влиза в пространството на Неговата мандорла, на Неговото съществу-
ване и е отправено към вечното небе. 

Елементът, изразяващ това послание, както във всяка икона – евангелие, изписано 
с цвят – са именно цветовете. В каноничната палитра на иконата златното и пурпурното 
са винаги знак за присъствието на Бога, на божественноста. Това са цветовете на Бога 
parexcellence. Лекото, обожествено със злато небе слиза към тъмното подземие. Черно-
то, тъмнокафявото, виолетовото в същия този ключ стават цветове на смъртта, небити-
ето, несъществуването, но също и на скръбта и безнадеждността.А между тях са синьо-
то на мандорлата и белият силует на Христа-Словото. Лазурното, ултрамаринът са знак 
на Космоса, на неограниченото пространство, тайната на безкрайния живот.Изтъкана 
от златото на звездите и лъчите на Христа, мандорлата подчертава Неговата всеобхват-
ност, властването Му над всичко. Тук, така както и в йерархичния тип на византийския 
Пантократор, се запазва много конкретната граница – в съгласие с евангелието за бога-
таша и Лазар – между съществуването в Бога и небитието в смъртта. Логосът владее 
всичко, всичко пронизва, като го запазва живо в себе си. 

Струва си също да отбележим, че мандорлата на Христос от иконата на Слизане в 
ада, канонично срещана също и в иконите на Преображението, Възнесението или на 
Успение Богородично, често се състои от все по-наситени тонове на цвета. Колкото 
„по-надълбоко“, толкова цветът става по-интензивен. Това е израз на патристичната 
мисъл, подчертаваща факта, че Бог никога не може да бъде докрай опознат. Тайната на 
Светата Троица е „недостъпна реалност“, която се откривана човека единствено в 
Христос. Това е подчертано от цвета на неговите одежди. Бялото в езика на иконата 
това е цветът на вярата, цветът на това, което е невидимо и което се възприема със сър-
цето.Да изповядваш вярата в Христос, това е да се облечеш в светещата белота на Та-
вор, както биха казали гръцките исихасти4 или наново да се облечеш в дрехата на сла-
вата, която оставена от Христос, в момента на кръщението му в Йордан, е дадена за 
всеки, който със сърце приема пасхалната вярата. 

В сирийската духовност от първите векове Слизането на Христос в ада заема цен-
трално място, особено в творчеството на св. Ефрем Сирин5. Ако разглежданата икона 
се поставя в центъра на литургичното тържество на Пасхата, която за християните е 
нощ на кръщелното Тайнството, то белотата на силуета на Слизащия в ада Христос 
добива допълнително значение, като дава на иконата кръщелния характер. В същия 
контекст трябва да разглеждаме иконата на Кръщението на Господа, която като икона 
на оголването на Спасителя и слизане в „течен гроб“, изразява същото това съдържа-
ние. Да се върнем обаче към споменатата по-рано линия.  

Вертикалната ос това е духовната ос, разпъната между пространство на съществу-
ване и небитие. Тази ос носи в себе си духовно-морално послание: човек е сътворен за 
да живее, за да се възнася чрез духовната синергия (сътрудничеството) с Бога в Тайната 
на Светия Дух към висините на Богочовека, за да се окъпе в златото на Божията благо-

4 John Meyendorff. Święty Grzegorz Palamas i duchowość prawosławia, Lublin 2005, р. 36-42. 
5 S. Brock. La spiritualita nella tradizione siriaca, Lipa, Roma, р. 59-60. 
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дат, към която го освобождава Христос и да придобие в себе си първичното призвание, 
ставайки образ на Божествения Първообраз, който е Христос. 

Хоризонтът това е историческо-спасителната ос, физическа, материална. Нейното 
съществуване се подчертава от плеядата старозаветни личности, които излизат да пос-
рещнат слизащия в ада Христос. Можем да останем с впечатлението, че тези хора не са 
адресати на Възкресението на Христос. Изглежда сякаш те асистират, свидетелстват, 
излизайки извън пространството на това, което в иконата е най-важно, сплитането на 
дланите на Новия и Стария Адам, на Христос и Предците. За „участието“ им в съдбата 
на първия родител припомнят често, макар и не винаги техните собствени гробове. По-
някога край саркофазите на първите родители могат да се забележат също гробовете на 
останалите личности, представени на иконата. Могат също да се срещнат икони или 
стенописи, на които всички се намират в един и същи гроб. 

Както вече беше казано, образите в иконата са на всички тези, които са слезли в 
ада преди Христос, а чието множество символично затваря фигурата на св. Йоан Кръс-
тител, Предшественик на Господа не само в измерението на земното Му въплъщение, 
но и в смъртното Му слизане в ада. Кръстител слиза в ада преди Христа,за да пропо-
вядва близкото вече спасение.Това е старозаветната Долина на Йосафат (Кедронска 
долина), мистично място на очакване, изходът от което води до златните двери на но-
вия Йерусалим, които са въплъщение на самия възкръснал Господ. 

Струва си на това място да си припомним, че в патристичната традиция много 
често въпросът към св. Йоан Кръстител от евангелието на св. Матей: „Ти ли си този, 
който трябва да дойде, или друг трябва да очакваме“ е ситуиран именно в ада (св. Гри-
горий от Елвира, св. Йоан Златоуст и др.)6. Така както на земята, в момента на кръще-
нието на Христос, Йоан изповядва своята вяра и Го представя – въвежда във света, съ-
щото прави и в „затвора“ на Хадес, като често го изразява чрез жеста на ръцете: предс-
тавяне и застъпничество – deesis.  

Слизането на Христос в ада изразява прастарата патристична идея за 
СОЛИДАРНОСТТА на Бога с човека в неговата смъртна съдба. Безгрешното Слово на 
Бога, Логосът, Синът Божи спасява човека, бидейки солидарен с творението, т. е. като 
участва абсолютно в историята на света. Бог не си спестява нищо, за да намери Адам. 
Старият текст на великосъботната литургия на Изтока възхвалява Твореца с думите: 
търсеше Адам, и като не можа да го намериш на земята, слезе в ада, в смъртта…7. 

Колкото вертикалната ос, изглежда припомня за преобразителната сила на Божи-
ите енергии, които в традицията на исихасма са основен елемент на комуникираща спа-
сяваща Божата същностна въплътенoто Слово, толкова хоризонталната ос показва 
Христос сред намиращото се в ада, в смъртта човечество. Божият Син е част от всичко 
това, което се нарича човешка природа (спасително всеединство, както биха го нарекли 
представители на руската богословска традиция) и се съединява с нея в най-
драматичния и трагичен момент на смъртта.В своя Син Творецът остава верен на чове-
ка с цената на отказването от самия себе си, съгласно думите на св. Апостол Павел: Ако 
ние сме неверни, Той остава верен, защото не може да се отрече от самия Себе Си. (2 
Тм 2.13) 

Оста на духа и оста на тялото се пресичат в мястото, където се явява Логосът. И 
именно това място е Неговото най-пълно изявяване. На това място тетраграмът, кано-
нично вписан в нимба на Исус Христос, придобива цялостен смисъл. Той, Богът, Спа-
сителят е ключ на всичко, което съществува и което не съществува. Този смисъл на 
иконата се обяснява в текст от Пролога на св. Йоан, който съгласно старата литургична 
традиция се чете във всички източни литургии в пасхалната нощ: 

6 Sabino Chialà. Discese agli inferi, Edizioni Qiqajon 2000, р. 25-29. 
7 H.Urs von Balthasar. Teologia Misterium Paschalnego, WAM, Kraków 2001, р. 152-161. 
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В началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото. То 
беше в началото у Бога. Всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито 
едно от онова, което е станало. В Него имаше живот, и животът беше 
светлината на човеците. И светлината в мрака свети, и мракът я не обзе. 
(Й1, 1-5) 
Това е „сърцевината“ в посланието на Евангелието. Именно затова този фрагмент 

се чете в литургията на Пасхалната Нощ, а също и в литургията на Рождество Христо-
во, наричана най-често от Отците на Църквата Пасха на Рождество Христово: слизане-
то на Бога за да може да се осъществи възвисяването на човека. Всичко това се съдържа 
в знаците и символите на разглежданата икона, в които сега искаме да се вгледаме. 

Символи в иконата Слизане в ада: 
Още Евагрий Понтийски (345-399) учи, че практиката на духовния живот помага 

да се открие реалността на Бога, съгласно принципа, че който се моли, той също е бо-
гослов. По този начин литургията на Пасхата въвежда и обяснява главното послание на 
християнската вяра: човек да си възвърне подобието на Първообраза, да си възвърне 
изгубената слава, да се преоблече в невидимата туника на Божието осиновление, която 
Синът Божи остави във водите на Йордан. Кръстени, т. е. потопени в Пасха на Словото 
да станат синовете във Сина Божи и така да вникнат във вечността на Отца. 

Разрушените скали. Скалата е преди всичко символ на сигурността и неизмен-
ността. Разрушената скала, напомня старозаветния извор на вода, даваща живот от ис-
торията на пътуването на Мойсей и избрания народ през пустинята. Тя става не само 
символ на Божията сила, способна да разбие всяка човешка сигурност, но също и сим-
вол на крехкостта на това, което от перспективата на човека изглежда неизменно. 
В сирийско-арменската традиция скалата е също символ на духовната сила, апатея 
(άπάθεια), плод на дълга вътрешна борба със себе си, с похотите, с пречките и жесто-
костите на човешката същност8. Евангелисткият разказ на св. Матей (27, 51-52) за раз-
чупващите се скали в момента на смъртта на Исус, които срещаме в пейзажа на иконата 
Слизане в ада, символизират „отворена“, „разчупена“, „разбита“ от кръстната смърт на 
Бога паст на смъртта.Качество, което завинаги променя съдбата на човека, неговото 
онтологично битие и съдбата на света. 

Сплетените длани на Новия и стария Адам.Без съмнение жестът на Исус, хва-
нал за китката праотеца Адам представлява сърцето на посланието на иконата и смисъ-
лът на християнското проповядване. Защото китката, като символично място на „бие-
нето на живота“ отразява истината, че в тайната на смъртта на Исус, в Неговото пълно 
съединяване със смъртния човек, представен от Адам, човекът получава дара на новия 
живот.Съединеният в смъртта човешки живот на Христа въвежда човека във вечния 
божествен живот на Бога. Именно това означава символичното преминаване под Пла-
щеницата в деня на Христовата смърт. Бог чрез своя първороден Син „преминава“ през 
човешката съдба, за да може човек да „премине“ през Христовата победа.. Двете съдби 
се преплитат, тотално се съединяват. Така в своите химни Ефрем Сирин буквално пос-
тавя праотеца Адам на раменете на Христос. 

 
Пастирът на всичко слезе, унижи се 
За да търси Адам,овцата, която се изгуби; 

8 Tomáš Špidlik. La spiritualità dell’Oriente Cristiano, Manuale sistematico, Pontificium Institutum Orientale, 
Roma,1985, р. 234-235. 

89 

                                                 



 

На своите рамене я носи, отнасяйки я: 
Той се пожертва за Пастира на стадото. 
Да бъде благословено твоето слизане! !9 
 

Покритата длан на Ева. Станалата, заедно с мъжа си от гроба, Ева често е по-
казвана с покрита длан. Това е припомняне за грешната слабост на човечеството, пред-
ставено в личността на прамайката Ева, която със своята ръка откъсва плод от дървото 
на познанието, за да вкуси смъртта. Покритата ръка осигурява, че никога повече смърт-
та няма да докосне човека. Този иконографски символ на иконата изразява вярата в 
абсолютната новост на живота след Пасха, в който няма и не може да има повече 
смърт. Ева канонично получава нова пурпурна одежда. Като първа Майка по подобие 
на своята пра-дъщеря Мария, Ева участва в Нейната слава, която е плод на Въплъщени-
ето. Новите одежди на Ева са знак, че жестът на дланта от райската градина никога по-
вече няма да се повтори.  

Вериги и окови на Смъртта, опразнения Хадес. Апокрифните евангелия показ-
ват Смъртта и Хадес като персонифицирани Сила и Пространство на тайната на пре-
ходността. Тези две реалности са дефинитивно наранени от слизането на Пасхалния 
Христос – Словото. Хадес като пространство е отворен и опразнен; неговите двери са 
разбити, неговите жертви са освободени. Смъртта е засегната от загуба на окончателна 
сила. Овързана с оковите на временността тя губи пълната си власт над човечеството. 
Става само временна, така както е временна реалността на този материален свят. Сим-
вол на това е прикованият с вериги или желязо Сатана, а също всякакъв вид окови, ве-
риги, букаи, пирони, гвоздеи, които ни припомнят освобождението на човека от силата 
на Злото. В посланието на иконата злото винаги е персонална реалност.  

Етимазия и обожаване на Кръста на върха. Мотивът, който не винаги се появя-
ва в иконите „Анастазис”, макар че е неин каноничен елемент, е триумфът на Кръста. 
Етимазията(от гръцки hetoimasia – приготвяне)изразява есхатологичното очакване на 
идването на месианското време, в което ще се изпълни всеобщото възкресение, съда и 
възцаряването на вечна Евхаристия. Етимазията изразява също възхвала на Кръста, 
който става инструмент за спасението, за освобождаването на човечеството.По същия 
начин трябва да се третира също и Кръста, който като знак на спасението, държи в сво-
ите ръце слизащият под земята Спасител. Към по-рядко срещаните се отнася мотивът 
на небесния Йерусалим с намиращия се вътре добър разбойник, който държи кръс-
та.Съществуват също и други, още по-редки и базиращи се на апокрифите представле-
ния, в които кръстът е носен от добрия разбойник след Исуса. Такъв мотив също може 
да се срещне и при западните творци. 

Изтръгване на вратите на Хадес. Трябва също така да се обърне внимание на 
изтръгнатите врати на Хадес, които под нозете на Исус Христос приемат формата на 
кръст. Можем да разтълкуваме това с логиката на типичната византийска антиномия, в 
която кръстът, ставайки инструмент на спасителната смърт на Христос,носи живот на 
умрелите, и убива Смъртта „със смърт Смъртта победи“, както обикновено пее в пас-
халния тропар християнският Изток.  

Заключение 
В заключение бих искал да обърна внимание на необходимостта от провеждане на 

по-задълбочени изследвания над процеса, който въвежда в палеохристиянската иконог-
рафия теологичната тема на Слизането в ада, толкова силно присъстваща в християнс-

9 Efrem il Srio. „L’arpa dello Spirito, III – Inni sulla Resurrezione, n.I; Lipa, Roma, 1999, р. 37. 
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ката литература от първите столетия10 (напр. пророк Даниил в пещерата на лъвовете, 
патриарх Йосиф в кладенеца). Стойностно би било да се проследят етапите на този 
процес, първообразите, а също и разликите в запазените до днес най-стари представя-
ния на този иконографски тип. 

Струва си да се замислим също над пасхалното послание на останалите икони, 
създаващи празничния ред в иконостаса. Особено иконите: Рождество, Кръщение, Пре-
ображение, Възнесение Христово и Успение на Света Дева Мария, които иконографски 
се базират на подобен ключ, какъвто е използван в иконата Слизане в ада.Изглежда, че 
и тези икони притежават изключително пасхален характер. Както пише Поул Евдоки-
мов: Светостта на това, което е човешко в Христос, произтича не само от съединението 
Му с Логоса, но също и със Светия Дух, който слиза върху Него. Постепенното преоб-
ражение се приключва с Епифанията, която е Неговата лична Петдесятница, и която 
става видима в деня на Преображението и Възкресението11. Следователно може да се 
каже, че Христос целият стана за нас Пасха, във всички моменти на своя живот сред 
нас. 

Тропар за празника на Възкресение Господне 

Христос възкръсна от мъртвите,  
със смърт Смъртта победи 

 и с това на умрелите живот вечен дари. Алилуя. 

Стихири към псалм 140, изпълняван в пасхалната нощ: 

Елате, да се поклоним на Божието Слово, родено преди векове от Отец, 
Въплътено в Дева Мария. Понеже страда на кръста, беше погребан, 

 Както и сам пожела, и възкръсна от мъртвите, спаси мен, заблудения човек.(…)  

Чрез твоя кръст унищожи клетвата, имаща начало в дървото, 
Чрез Твоето погребение унищожи властта на смъртта, 

Чрез Твоето възкресение освети човешкия род, 
Затова Ти пеем: Дарителю на милост, Христе, „Боже наш, слава на Теб!“ 

Пред Теб, Господи, се отвориха със страх дверите на смъртта. 
Като Те видяха се уплашиха вратите на ада, защото Ти строши бронзовите врати, 

Изтри железните окови, изведе ни от тъмнината и затвора на смъртта, 
И нашите вериги разкъса. 

10 Достатъчно е да си спомним, че само в Новия Завет намираме 8 цитата, отнасящи се към обсъж-
даната тема: 1 П 3,18-19; 1П 4,6; Мт 12,40: Мт 27,51-52; ДА2,24; Рим 10,3-8; Еф 4,7-10; Откр. 1,18. 
Тази тема се появява също в апокрифните текстове, особено в Евангелието на Никодим: като па-
раграф на вярата се среща също в много символи на вярата от 4 век (Никея-359, Константинопол-
360, Аквилея-404, Арл-543, Толедо-633, псевдоатанасиев символ от Quinmque, Римски – 8 век, или в 
изповядването на вярата в кръщелните източни литургии на александрийската традиция – коптска-
та и етиопската). Своето присъствие обозначава също в строго литургичните текстове на гали-
канския обряд от 8 век и цялото богато наследство на почти всички Отци на Църквата. Sabino 
Chialà. Discese agli inferi, Edizioni Qiqajon 2000, р. 10-20. 

11 P. Evdokimov. Cristo nel pensiero Russo, Citta nuova, Roma, 1972, р. 27. 
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Св.Ефрем Сирин, химн от сирийската литургия: 

Като ловец на перли се потопи в Ада, 
За да търсиш твоя образ, погълнат от смъртта; 

Като клетник/ бедняк, достоен за съжаление слезе 
И изследва бездната с умрелите; 

Твоето милосърдие беше възнаградено 
Щом видя на Адам възвърнатото стадо. 
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