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Специалната поредица „Дълг и чест“ на издателство 
„За харий Стоянов“ включва художествени и научни съчине-
ния, посветени на знакови имена, на владетели, държавни-
ци, национални герои, просветители и духовни строители 
на Отечеството.

„Дълг и чест“ са свещените думи, гравирани по сабите 
на храбрите български кавалеристи на генерал Иван Колев, 
донесли на родината величави победи и неувяхваща слава 
със своя героизъм, безстрашие и саможертви.

Тази книга, драги читателю, е  обобщение на многого-
дишни изследвания на  проф. Илия Тодев върху Българско-
то възраждане. Тя представя една от двете най-важни 
съставки на тази епоха, Църковния въпрос, чрез живота 
и делата на един от най-успешните й творци. Това е д-р 
Стоян Чомаков, създател на Екзархията – културно-нацио-
нална автономия във формата на автокефална църква.

На първа корица: Д-р Стоян Чомаков. Художник Васил Горанов
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ПРЕДГОВОР

Много често Българското възраждане се мисли (и в стра-
ната, и извън нея) за митологема – антитурска, русофил-
ска, шовинистична. Съответната пък книжнина се смята 
за, в най-добрия случай, талантлива измама. Това е особе-
но вярно за времето след 1989. Пикът е свързан с българ-
ското влизане в НАТО и ЕС през първото десетилетие на 
XXI век, когато изглеждаше, че категорично ще се наложи 
възгледът, който в концентриран вид се съдържа в израза 
„няма Възраждане, има Танзимат1“.2 Но геополитически-
те размествания от последните години дадоха възможност 
достатъчно ясно да проличи, че твърдения от този род не 
са наука, а почти 100-процентова политическа пропаганда. 

1 Това е името на османските модернизационни реформи от 
средата на XIX век.

2 Този израз отразява есенцията на текст, за който се смята-
ше, че ще се превърне едва ли не в директива; в заглавията на 
други пък емблематични тогавашни съчинения Възраждането 
беше наречено „мит“, а българската историография – „блато“ 
(вж. за това у Тодев, Ил. Бунтарите на прицел. Посттоталитарни 
проблеми в иконографията на българските националреволюцио-
нери. – в: Исторически преглед, 2006, № 3 – 4).
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Сега, при променената констелация на силите в регионален 
и глобален мащаб, никой не може да отрича действител-
ността и научността на Българското възраждане. То обаче 
се нуждае от съвременен прочит и съвременен разказ – и по 
вътрешнобългарски, и по международни причини. Защото 
по-старите поколения в страната са разколебани в своите 
исторически знания, които при това страдат от определени 
недостатъци, а по-младите нерядко получават изкривени – 
или никакви – понятия за националното минало. 

От друга страна, стои въпросът Как българите да се 
показват пред света?

Макар вече член на ЕС, България в своята история е 
все още слабо известна на останалите европейци. Заради 
редовните археологически находки на луксозни предме-
ти тя се знае най-вече като наследница на древните тра-
ки, заради кирилицата – като цивилизатор на славянство-
то и войнствен претендент за Източната империя. Но 
малцина са чували, че българите преживяват почти пет 
столетия под османско владичество, напълно деструкту-
рирани и сведени до аморфна социална маса, без свой 
елит, без пълноценен културен живот, без здрави връзки 
с останалия свят, без институции, които да поддържат 
техния език и национално самосъзнание. Въпреки това 
те пазят своята идентичност, за да възкръснат през XIX 
век за нов исторически живот като отделна етно-култур-
но-политическа единица.

Именно възстановяването на националната култура, 
Църква и държава, с помощта на които, завръщайки се 
от Азия в Европа, те по-лесно напускат Средновекови-
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ето и навлизат в Модерното време, българите наричат 
свое „Национално възраждане“.

Макар да дължи много на Източния въпрос3, този 
възобновителен процес се корени главно в собственото 
развитие на българския народ. За негов начален жалон 
може да се приеме годината 1762. Тогава един атонски 
монах, Паисий Хилендарски, завършва и тръгва да раз-
пространява своята „История славянобългарска“. С 
това съчинение, историческо по форма и съдържание, 
но публицистично по дух, Паисий се обръща към онези 
християни, които говорят български език и наричат себе 
си „българи“, и, като им сочи за пример техните сред-
новековни предци, ги призовава да възродят в предиш-
ните Ӝ форми и мащаби своята естествена самоличност. 
Завършек, до известна степен условен, на тази славна 
епоха е Берлинският договор (1878), по силата на който 
се създават слелите се в едно през 1885 Българско кня-
жество и Източна Румелия. 

Българското възраждане донякъде напомня ита-
лианското Risorgimento. Немалко съществени него-
ви сходства могат да се намерят и с гръцката ’Εθνική 

3 Той най-често се разшифрова като: „Какво да се прави с 
тръгналата към бърз упадък Османска империя?“. Пред него 
Европа се изправя след Карловицките (1699  – 1701) и особено 
след Кючюккайнарджанския (1774) мирни договори. Най-актив-
но ангажирал целия тогавашен свят, Източният въпрос, както 
обикновено се смята, приключва след Първата световна война, 
когато Кемалистка Турция се отказва от султаната (1923) и ха-
лифата (1924) и решително тръгва по национален и светски път 
на развитие.

ПРЕДГОВОР
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παλιγγενεσία, и със сръбския Национални препород. На-
истина и с италианци, и с гърци, и със сърби българите 
имат еднотипна задача, но за тях тя е много по-тежка за 
изпълнение. Защото техните ресурси са по-ограничени, 
а национално-възстановителната им работа трябва да за-
почне едва ли не от нулата.

Изразът „Национално възраждане“ за тях придоби-
ва сакрален смисъл. С него те изтъкват както старинност-
та на своята идентичност, така и амбицията си да въз-
становят своя средновековен статус, както способността 
си за оцеляване и регенерация, така и устойчивостта на 
своята претенция за самостоятелна роля в историята.

Прочее завършвам този предговор с един риторичен 
въпрос: Трябва ли българите да крият (и от другите, и 
от себе си) своето Възраждане, или напротив – тряб-
ва да го афишират, изтъквайки, че националната им 
идея (която е негов двигател) е защитна и градивна, а 
не агресивна и разрушителна?

Настоящата книга е предназначена за по-широка 
публика и представлява обобщение на многогодишни из-
следвания на автора върху Българското възраждане. Тя 
представя една от двете най-важни съставки на тази епо-
ха – Църковния въпрос – чрез живота и делата на един 
от най-успешните Ӝ творци. Това е д-р Стоян Чомаков, 
създател на Екзархията – културно-нацио нална автоно-
мия във формата на автокефална Църква.

Книгата е богато илюстрирана, а като приложение 
тя съдържа и едни „Належащи размишления“, при-
дружени от интерпретативен текст на автора под загла-
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вие „Коя е първата българска република?“. Тъй като 
предлагат приложени в практиката безусловно валидни 
и днес решения на основни въпроси на държавното ус-
тройство и управление, „Размишления“-та следва да се 
третират като един от най-важните – и при това напълно 
пренебрегвани – политически документи на Българското 
възраждане.

Октомври 2018, София

ПРЕДГОВОР
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ГЛАВА ПЪРВА
„МАЛЪК ИЗТОЧЕН ВЪПРОС“

„Малък Източен въпрос“ – така, заради необикновената 
му важност и сложност, Раковски нарича движението за 
възстановяване на българската национална Църква. То, 
в собствен смисъл на думата, трае 46 години – от 1824, 
годината на първия църковно-национален сблъсък, до 
1870, когато се създава Екзархията. 

На пръв поглед Църковният въпрос е просто бъл-
гаро-гръцка разпра със свой средновековен паралел на 
държавно-политическо равнище. Всъщност в Българ-
ския църковно-национален въпрос интереси и намеси 
имат както всички балкански страни, така и всички Вели-
ки сили, както мюсюлманската Османска империя, така и 
трите основни християнски изповедания – православие, 
католицизъм, протестантство. 

Макар и създадена с ферман на турския султан, кой-
то при това тогава е почти 100% зависим от Великите 
сили, Екзархията е плод най-вече от усилията на бълга-
рите, които регистрират по този начин най-дълголетното 
си и най-резултатно колективно усилие. На фона на кър-
вавите вътрешнобалкански борби, които по-късно ще 
спечелят на Балканския полуостров стряскащия епитет 
„барутен погреб на света“, мирното и необикновено 

B C67B C67B C67B C67B C67B C67
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ГЛАВА ПЪРВА. „МАЛКИЯТ ИЗТОЧЕН ВЪПРОС“

успешно  Българско църковно движение е нещо наисти-
на забележително. С него българите демонстрират под-
чертан вкус, макар че по-сетнешната история говори за 
неумение той да бъде отстояван, към мирните средства 
за решаване на големите си проблеми. Екзархията е ре-
зултат изключително на търпение и постоянство, на по-
литика и дипломация, на лобизъм и чартизъм.

Още по-забележително е обаче, че Екзархията е мно-
го повече от Църква. 

С нея започва и официалният живот на българската 
нация. Дотогава българите не само нямат своя държава, 
бидейки от края на XIV век в състава на Османската им-
перия, но минават и за част от рум-милета, тоест от пра-
вославните под върховенството на Вселенския патри-
арх. Едва след Екзархийския ферман не само за себе си, 
но и за другите, не само де факто, но и де юре българите 
стават отделна нация.

В Модерното време властва принципът за самооп-
ределение на индивидуалните и колективните личности. 
По силата на този принцип, веднъж признати за отделна 
нация, българите получават и валидно в международни-
те отношения право на своя държава. Прочее Екзархията 
притежава и мощна държавотворна потенция. Затова не е 
изненадващо, че през 1874, тоест 4 години преди да под-
пише Санстефанския мир, руският посланик в Цариград 
граф Игнатиев изрично отбелязва, че с учреждаването на 
Екзархията „…българското национално движение полу-
чи своя тласък и неговото по-нататъшно развитие вече 
не би могло да бъде спряно. Но е необходимо то грижли-
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во да се насочва в посока, която да не бъде противна на 
нашите интереси и на православието. Създаването на 
една България е само въпрос на време и на благоприят-
ни обстоятелства.“ Приблизително същото заключение 
прави и английският посланик Х. Елиът: „Няма съмнение, 
че Българската екзархия е тайно смятана като предва-
рителна стъпка за българската автономия.“

Екзархията е не само институционален атрибут на 
българската нация. Освен че е едва ли не годна автома-
тично да отведе българите до заветната собствена дър-
жава, самата Екзархия обладава немаловажни свойства 
на държава.

За какво по-точно става дума?
Според османската традиция духовните учрежде-

ния имат и важни светски пълномощия – съдебни, адми-
нистративни, финансови. Най-широки са те в културно-
образователната област – именно Екзархията ръководи 
българската просвета и може да събира данъци за ней-
ната издръжка. Според член 5 на Българския ферман 
екзархът има право и да представлява своето паство 
пред местните и централните нива на държавната власт. 
Фактически той представлява българите и пред посла-
ниците на Великите сили в Цариград. Поради всичко 
това Екзархията не е просто религиозна институция, 
тя, бидейки форма на културно-национална автономия, 
е зародиш на държава – от пълния обем на изключи-
телния държавен прерогатив на нея Ӝ липсват само по-
лиция и армия плюс юрисдикция върху наказателните 
дела от по-сериозен характер.



Георги С. Раковски (1821 – 1867)
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Тук е необходим пояснителен екскурс. Напоследък 
обикновено въпросът за статуса на българите в рамките 
на Османската империя се описва по два основни начи-
на. Тон за единия дава категорията „турско робство“, 
за другия – „турско присъствие“. Ако искаме да не зву-
чим елементарно, ние трябва да изтъкнем, че милетите, 
тоест, отделните вероизповедни общности, сред които и 
българите в 1870 се нареждат благодарение на Екзархи-
ята, притежават по начало немаловажна автономия. За-
едно с това обаче милетът е и форма на дискриминация, 
който силно напомня еврейските гета из Средновековна 
Европа или, ако търсим паралели в съвременността, юж-
ноафриканските бантустани. В ранните векове на своето 
съществуване милет-системата укрепва Османската им-
перия. През XIX век обаче, и турците затова тогава мно-
го искат да се избавят от нея, в действителност подравя 
тяхната обширна, но трудно можеща адекватно да отго-
вори на модерните предизвикателства държава, особено 
на властния национален принцип.

Разбира се, държавностната природа на Екзархията 
не остава скрита за съвременниците. Например за при-
ложение на Фермана през 1871 в имперската столица 
Цариград е свикана общонационална асамблея. Излъче-
ни от главните общини, които са гръбнак на Църковното 
движение, 50 български представители заседават в про-
дължение на шест месеца, разисквайки въпроси, които 
по своята същност са много повече светски, отколкото 
църковни. Консервативно-клерикалните дейци разтре-
вожено питат: „православна Църква ли устройваме, 



19 

ГЛАВА ПЪРВА. „МАЛКИЯТ ИЗТОЧЕН ВЪПРОС“

или Американска република“. И наистина изработени-
ят тогава Екзархийски устав по-скоро прилича на осно-
вен държавен закон, а не на религиозен правилник. Така 
Църковно-народният събор от 1871 се превръща в пър-
вия български парламент, предвестник на Учредително-
то събрание от 1879.

В най-важната си част (член 10) Екзархийският фер-
ман сочи пределите на българската земя, която е разде-
лена на две категории. Безспорната обхваща Мизия и 
Северна Тракия. Южна Тракия и почти цяла Македония 
се смятат за смесени в етническо отношение и поради 
това за спорни. Там, все по силата на член 10, по-къс-
но се провеждат допитвания, които доказват, че тяхното 
православно население в грамадното си болшинство е 
българско и на това основание те също влизат в диоце-
за на Екзархията. Турците дълго се колебаят, преди да 
се съгласят да посочат пространствени граници на бъл-
гарската Църква. Те предпочитат екстериториална Ек-
зархия, защото се опасяват, че една нация, ако има своя 
ясно очертана територия, лесно може да се превърне в 
отделна държава. Техните страхове се оправдават на-
пълно. Именно от екзархийския диоцез и в безспорната, 
и в спорната му част, свиканата през 1876 Цариградска 
конференция, в резултат на трагичното Априлско въста-
ние, създава две автономни български области. Все съ-
щата територия, от която се изрязват някои части (като 
Северна Добруджа например), но към която се добавя 
излаз на Егейско море, две години по-късно се превръща 
в Санстефанска България.
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Прочее в една или друга степен Екзархията, освен 
че е Църква, притежава и трите компонента, които из-
граждат държавата като институция – територия, народ 
и власт. А и самото Църковно движение, на което Екзар-
хията се явява венец, е религиозно само по форма, по 
същността си то е политическо. Освен от всичко казано 
по-горе, това добре проличава и от факта, че клирът иг-
рае по-скоро роля на символ. Реалните действия, които 
водят до успеха в Църковния въпрос, са дело изключи-
телно на миряните, начело с героя на тази книга – д-р 
Стоян Чомаков.

Така за разлика от средновековните български пат-
риаршии (Преславска и Търновска), които са изцяло 
функция на държавата и споделят нейната съдба, Екзар-
хията не само е създадена в отсъствието на съвременна-
та българска държава, но е и нейна едва ли не безусловна 
предпоставка. И затова, когато Санстефанска България 
е жестоко окастрена от Берлинския договор, Екзархия-
та оцелява и не само запазва, но и с течение на време-
то разширява своя периметър чрез присъединяване на 
спорните по смисъла на Фермана епархии от Македония 
и Южна Тракия.

Прочее тъй като първоначално в Екзархията влизат 
само част от българите, техният „Малък Източен въ-
прос“ продължава с променени параметри чак до след 
Втората световна война. Тогава Екзархията, след като до 
Първата световна война успява да приюти в лоното си 
почти всички българи, се превръща в Българска патри-
аршия. Повишението в ранг обаче зле прикрива същест-



21 

ГЛАВА ПЪРВА. „МАЛКИЯТ ИЗТОЧЕН ВЪПРОС“

веното в промяната. А то се съдържа във факта, че Ек-
зархията е принудена да се откаже от дотогавашната си 
националнопредставителна роля, да се превърне в чисто 
религиозно учреждение и да свие диоцеза си в опреде-
лените от Ньойския договор (1919) български държавни 
граници, препотвърдени (с добавената през 1940 Южна 
Добруджа) от Парижкия мир (1947). 

* * *
С настъпването на Модерното време милетите, от кои-
то е изградено обществото в Османската империя, без 
оглед на това дали са етнически едно- или разнородни, 
получават шанс да се превърнат в нации. С появата на 
такава възможност българите, бидейки част от рум-ми-
лета, тоест от гръцката (= православната) общност, наче-
ло с Цариградския патриарх, започват да се чувстват за-
страшени от асимилация. Защото, макар Вселенската (= 
Цариградската) църква да претендира за универсализъм, 
тя се намира почти изключително във фанариотски ръце 
и е най-вече гръцко учреждение, което сега все повече се 
посвещава на обслужване на шовинистичната „Мегали 
идея“. Ако преди пази вярата на своите пасоми, без мно-
го-много да се интересува от тяхната народност, „Все-
ленската“ църква вече ги заплашва с елинизация.

Това реанимира родилата се още в Средновеко-
вието българска национална идея. Модерната си фор-
ма тя получава най-вече у Паисий Хилендарски. Пръв 
той сред своите сънародници долавя, че в недалечно 
бъдеще общественото развитие ще върви под знака на 
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национализ ма, а не на ширещите се тогава традиционен 
(православен) и модерен (просвещенски) (псевдо)уни-
версализъм. Свободни и могъщи през Средновековие-
то, през XVIII в. българите са лишени от своя държава 
и Църква, от своя култура и от свой елит, от национал-
но самочувствие и вяра в своето бъдеще. Силно разтре-
вожен от това, Паисий се обръща към тях със своята 
„История славянобългарска“ и, като им сочи за при-
мер както техните средновековни предци, така и съвре-
менните им съседи, ги заклина да останат верни на себе 
си. Тъкмо това е същността на модерната национална 
идея, която през XIX век придобива доминантна сила в 
общественото съзнание на българите.

В Османската империя българската национална идея 
не може да намери никаква институционална опора. Стре-
мейки се към осъществяване, тя неизбежно тръгва по ли-
нията на най-малкото съпротивление и затова се съсре-
доточава предимно в една цел: собствена култура. Про-
блемът за национализиране на културата има два аспекта. 
Първият е свързан главно с въвеждане на български език, 
вторият – с българизиране на институциите, обслужващи 
духовната сфера. Тук най-отпред стои Църквата, докол-
кото целият духовен живот в общество, измъкващо се от 
Средновековието, е подчинен на религията. Поради това 
институционалното българизиране на културата се осъ-
ществява предимно чрез Църковния въпрос.

Тъй като в Османската империя Църквата е много по-
вече от религиозно учреждение, притежавайки значител-
на обособеност и определен обем светски правомощия, 



Паисий Хилендарски (1722 – 1773). Художник Кою Денчев
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сдобиване с отделна йерархия за българите означава не 
само възможност за градеж на национална култура, но и 
за превръщане в самоуправляваща се общност, подобна 
на гръцката, арменската, еврейската, католическата.

Църковният въпрос е нещо специфично българско. 
Останалите балкански народи предявяват подобни ис-
кания едва след като се сдобиват със свои държави. За 
българите, поради неизгодното в случая географско по-
ложение, чисто политическите процеси, т.е. стремежът 
към отделна държава, идват с относително закъснение 
и с по-слаба интензивност. За сметка на това борбата за 
културно-национална автономия, която е възможно да се 
води без чужда подкрепа (от каквато се нуждаят всички 
балкански националноосвободителни движения), придо-
бива в България необикновено широки размери, превръ-
щайки се в най-характерната черта на нейното национал-
но Възраждане.

Заради особената роля на Църковния въпрос то за-
служава в известна степен да се уподоби на Европейска-
та реформация от ХVI век. Но докато това победило в 
Северна Европа могъщо движение за очистване на хрис-
тиянството, за премахване на папистката организация и 
за демократизация и децентрализация на Църквата пре-
дизвиква нов прилив на пиетет, през Българското въз-
раждане вярата като чисто човешко преживяване остава 
на втори план, а напред изпъква разумът със своите по-
вели и закони. Църквата просто дава формата на негова-
та изява. Затова думата си казва най-вече голямото и не-
посредствено въздействие на Просвещението с неговия 



Паисий Хилендарски – страница от зографската чернова на „История 
славянобългарска“, 1762 г.
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императивен рационализъм и лаицизъм. Тоест Българ-
ското възраждане, независимо от името си, се родее не 
толкова с Европейския ренесанс, колкото с Реформация-
та и Просвещението. То в някаква степен би могло да се 
нарече и „Просвещение във формата на Реформация“.

Разбира се, освен тази най-съществена отлика, могат 
да се намерят и други достойни за отбелязване несход-
ства и с едното, и с другото. Така Реформацията на прак-
тика създава нова конфесионална общност, въвеждайки 
драстични промени в догмата, ритуала и организацията 
на Църквата. Вдъхновявани от богомилството, в Цър-
ковния въпрос се чуват и гласове за създаване не просто 
на българска Църква, но и на отделна „българска рели-
гия“. Желанието е както Църквата да не бъде инструмент 
на чужди сили, така и оформящата се българска нацио-
нална идентичност да получи траен специфичен оттенък. 
Но в крайна сметка българите с Църковния си въпрос 
не засягат нито доктрината, нито обредите, запазена е и 
наследената църковна йерархия, като в администриране-
то на Църквата е допуснато (временно) и участието на 
светското начало, а съставът на духовенството и езика 
на култа са национализирани. Наистина през 1872 Ца-
риградската патриаршия обявява Екзархията за схизма-
тична. Тази не особено законна схизма трае до 1945, но 
и екзархийският клир, и екзархийското паство винаги са 
се чувствали православни. 

Освен това чисто религиозните задачи на българска-
та Църква са твърде ограничени. Вярата е ценена не тол-
кова като път към Бога и спасението на душата, колко-
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то заради практически, културни и политически нужди. 
Също така Църквата прави твърде много за просвеще-
ние на българите в чисто светски дух, служейки преди 
всичко на рационалното знание, а не на мистицизма. За 
разлика пък от Просвещението, българите, секуларизи-
райки обществения си живот, нямат ярки прояви нито на 
антиклерикализъм, нито на атеизъм; желанието за раздя-
ла със средновековните духовни окови ги тласка един-
ствено към антифанариотство и гръкофобия.

* * *
Напрежение в някаква степен между българите и Цари-
градската патриаршия съществува винаги след осман-
ското завоевание, но то е изключително на финансова 
или на лична основа. Национален оттенък в него започва 
да се появява едва през 20-те години на XIX век. Причи-
ната е преди всичко в рязко променилите се взаимоотно-
шения между рум-милета и Портата. Векове наред чрез 
институцията „гръцки народ“ фанариотите осигуряват 
задоволителна за османлиите лоялност на подвластните 
им православни. Избухналото през 1821 г. голямо гръц-
ко въстание обаче поставя Цариградската патриаршия в 
трудна ситуация. Заподозряна в нелоялност и неефектив-
ност, тя бива подложена на почти безогледни репресии. 
Турците изземат външното си министерство от фанари-
отите, дори не са чужди на мисълта вместо от фанариоти 
да съставят висш православен клир от българи.

От друга страна, макар че гърците извоюват незави-
симо кралство под знамето на православието, те бързо 



Д-Р СТОЯН ЧОМАКОВ

28

влизат в конфликт с Патриаршията и си създават отдел-
на, Еладска църква и така дават на българите един от не-
оценимите си уроци по национализъм.

Междувременно през 1820 – 1830 г. турците започ-
ват мащабни преобразования. Настъпва ерата на Танзи-
мата. Водени от логиката на своите модернизационни ре-
форми, те без милост унищожават такива опори на Ста-
рия си порядък като еничерите и спахилъка. Започват да 
се стремят и към премахване на милет-системата, която 
вече не крепи, а подравя Империята. Те искат да изземат 
всички мирски правомощия от етнарсите с не съвсем ли-
шена от основание надежда, че по този начин не само ще 
изравнят поданиците си, но и ще ги слеят в единна нация.

Поощрени от немилостта, в която се оказват фана-
риотите, а и поуплашени от надигащия се шовинизъм на 
гърците и поразочаровани от техните малки и трудни ус-
пехи в антитурската им борба, по това време за пръв път 
българите се осмеляват да предявят църковно-национал-
ни претенции, които ще получат форма на движение в 
края на 30-те години на XIX в., когато се явяват по-бла-
гоприятни условия за граждански напредък.

Нееднозначно върху зараждащото се Църковно дви-
жение е въздействието на преобладаващата в Източния 
въпрос Русия. Макар да е единородна и единоверна с 
българите, тя не може да избегне силни противоречия в 
политиката си спрямо тях. Северната империя подкрепя 
българската просвета и е готова дори да въведе един вид 
култ към българската древност заради заслугите Ӝ като 
цивилизатор на славянството и пръв радетел на идеята 



Възвание от цариградските българи към всички българи да дарят  
средства за построяване на българска черква в Цариград, 1858 г.
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за неговата културна равноценност с гърци и латинци. 
Руската пропаганда охотно поддържа и мита за „дядо 
Иван“: избавил сърби, власи и гърци, той бил готов да 
извади меч и в името на българската свобода. Но Русия 
не иска конфликти в православната общност. Тя няма 
изгода от успех на Танзимата, особено от премахването 
на милет-системата, която Ӝ осигурява мощен канал за 
намеса в Турция.

От своя страна българите се съмняват в искреността 
на руските държавно-политически обещания. Те са раз-
колебани и в тяхната изпълнимост и достатъчност, защо-
то за тях понятието „свобода“ все повече означава не 
само единоверна и единоплеменна, но още и просветена 
и ефикасна власт. Това ги насочва към, общо взето, ан-
тируски настроената и усилваща влиянието си в Осман-
ската империя Европа.

В 1841 г. е подписана Лондонската конвенция за 
Черно море, която намалява влиянието в Източния въ-
прос на Русия и респективно онова на нейното главно 
протеже в Османската империя – Патриаршията.

При тези условия заразяващато се все повече от на-
ционалната идея българско общество вече опитва да се 
възползва от обявеното от турските реформатори равно-
правие. Случай да се провери доколко времената са се 
променили, не закъснява да се яви. През 1838 г. новата 
обстановка в Империята и безобразията на местния вла-
дика създават силно брожение в Търновската епархия. 
Начело застава Неофит Бозвели, монах от Хилендарския 
манастир и изтъкнат просветител. В 1844 г. към него се 
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присъединява и Иларион Стоянович, който по-сетне, в 
решителната фаза след Кримската война, ще бъде най-
важният духовник в Църковния въпрос. Под закрилата 
на Франция и със съдействието на полската емиграция 
в Турция двамата се обръщат с прошения към Портата 
за български владици, българска църква и печатница в 
Цариград, помощ за българската просвета, смесени бъл-
гаро-турски съдилища. Но най-важното е искането им 
българският народ да получи чрез свои представители 
пряк досег с Високата порта, като Патриаршията запази 
само чисто религиозната си власт над него.

Това всъщност е първата програма на Църковния 
въпрос. Тя е недвусмислено посегателство върху милет-
системата, с което нито Патриаршията, нито Русия могат 
да се съгласят. Не по-малко дразнещи за тях са и прокато-
лическите реверанси на Неофит и Иларион. Използвайки 
подкуп, руският посланик при Портата лесно убеждава 
турците да позволят на Патриаршията да прати двамата 
българи на заточение. През 1850 г. Иларион е освободен. 
Той се завръща в Цариград и 10 години по-късно, през 
1860 г., вече като епископ Макариополски, пробва втори 
път – вече с повече успех – да реши Църковния въпрос. 

Що се касае до Бозвели – по време на заточението 
той се старае да поддържа духа си с писане на пламенни 
патриотични съчинения. Престарял и сломен от несго-
ди, той умира през 1848 г. Заради страстното изобли-
чение пороците на фенерското духовенство той е бил 
сравняван с Мартин Лютер, макар неговият край да го 
сближава повече с чешкия реформатор Ян Хус. Негови-
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те продължители обаче не се държат като войнствените 
хусити. Техните действия много повече напомнят мир-
ната и успешна културна борба на чехите за национал-
ни права в Австро-Унгария от втората половина на XIX 
и началото на XX век. Но паралелно с действията на 
църковниците реформисти се създава и Революцион-
на партия4, която първоначално е базирана в чужбина 
(Сърбия, Румъния, Русия). Било чрез отвън нахлуващи 
въоръжени отряди по примерите на Ал. Ипсиланти и 
Дж. Гарибалди5, било чрез създаване на конспиративна 
организация по модела на гръцката „Филики етериа“ 
или на Мациниевата „Млада Италия“ и българските 
националреволюционери се стремят да предизвикат ма-
сово народно въстание, чрез което да отхвърлят тур-
ското владичество.

Макар и обезглавено, Църковното движение не спи-
ра. Нему обаче вече липсва устрем и единство и за ру-
ската дипломация, която от всички е най-чувствителна 
към неговия ход, не се оказва трудно да го вземе под 
свой контрол. То се отказва от конфликтност и е сведено 

4   Нейният създател Георги Раковски не само, също като Боз-
вели, е родом от Котел, но първоначално е и сред неговите по-
следователи. Буен по темперамент и с разностранни заложби, по-
късно Раковски се увлича на първо място от въоръжената борба 
за освобождение на България, макар да не губи интереса си към 
Църковния въпрос.

5  На български тази тактика се нарича „четническа“ – четата 
е неголям въоръжен отряд, в случая подготвен на чужда тери-
тория, който разчита на спонтанно народно въстание при своето 
навлизане в страната.



Неофит Бозвели (1785 – 1848). Художник Георги Филев
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изцяло до религията и просветата. Възникващите по това 
време из провинцията църковни конфликти също се ре-
шават в компромисен дух, като „лошите“ фанариотски 
владици се заместват с „добри“. В Цариград е отворена 
българска църква – „Св. Стефан“, започва издаване и 
на „Цариградски вестник“ – най-дълго съществувалия 
български възрожденски печатен орган.

Междувременно избухналата Кримска война внася 
качествени промени в българското общество. Тя пови-
шава неговия социално-икономическия статус и променя 
водещите му национални домогвания. В началото на вой-
ната, очаквайки Турция да загуби, българите се заемат, 
колкото могат, да помагат на Русия. Но военното щастие 
изменя на царя и те трябва да приемат, че за неопределе-
но време ще останат под властта на султана.

Този изход разкрива добри перспективи пред Цър-
ковния въпрос. Портата вече може с много по-големи из-
гледи за успех да разгърне реформените си намерения по 
отношение на милет-системата. Султанът обявява един 
Хатихумаюн, с който тържествено се обявява равенство 
и сигурност (1856).

Що се отнася до Патриаршията, този път натискът от 
страна на светската власт е по-определен и по-решите-
лен. Освен общото изискване за промени според духа на 
Танзимата, на нея се предписва провеждане на църковен 
събор, на който да се определи точно редът за избор на 
патриарх, на владиците да се определят заплати, за да се 
премахнат финансовите нередности, в управлението на 
Църквата да се допуснат и миряни.



Иларион Макариополски (1812 – 1875)
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Оповестяването на новия реформен акт веднага из-
виква реакция у цариградските българи, които подават 
молба за независима Църква. Дотогава нито от Портата, 
нито от Патриаршията, нито от Русия е искано такова 
нещо. За да се придаде по-голяма тежест на начинанието, 
Цариградската община се обръща с апел и провинция-
та да изпрати по нарочни хора подобни петиции. Така в 
края на 1856 г. в имперската столица се събират 20 депу-
тати, които, с още толкоз от Цариград, подават на Порта-
та 60 прошения. Те са оставени без внимание от властта 
и бързо се разотиват, а заявката за национална Църква 
се посреща зле от всички заинтересовани страни.

От своя страна предписания от Хатихумаюна Цър-
ковен събор (1858 – 1860) напълно пренебрегва Българ-
ския въпрос, но по руско настояване Патриаршията се 
показва склонна да ръкоположи нови български влади-
ци и да търпи разширена употреба в богослужението на 
славянски. През 1858 г. Иларион Стоянович с титлата 
Макариополски става епископ на столичната българска 
църква „Св. Стефан“.

Тези отстъпки не са без значение, но трудно могат да 
задоволят българите. Решителни стъпки изисква и друг 
фактор, който, макар и за кратко, придобива преоблада-
ваща роля в Църковния въпрос. Става дума за партия-
та на Драган Цанков. Той тайно приема католицизма и 
започва издаване на превъзходен вестник („България“). 
За нас – нееднократно и открито заявява той – няма друг 
изход освен уния с папата. Освен всичко друго, тя ще ни 
спечели покровителството на Франция, която пък ще ни 
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помогне да се избавим поне малко от хаоса и безпътица-
та на Ориента и да влезем в Европа.

В края на март 1860 г., страхувайки се от уния, пове-
чето от българските водачи в Цариград вземат решение за 
демонстративно скъсване с Патриаршията навръх пада-
щия се седмица по-късно (3 април) Великден. Така актът 
би имал както подобаваща тържественост, тъй като това 
е най-големият православен празник, така и дълбок сим-
воличен смисъл, свързвайки в едно мистичното Христо-
во възкресение с Българското национално възраждане. 
Прочее по време на празничната Великденска литургия 
Иларион Макариополски, вместо името на Цариградския 
патриарх, произнася формулата „Всякое епископство 
православных“, на която право имат само автокефалните 
църковни глави. Акламиран от присъстващите, по този на-
чин той провъзгласява възстановяването на унищожената 
след турското завоевание българска национална Църква.

Великденската акция има неоспорима роля за масо-
визиране на Църковното движение. Не след дълго много 
от българските епархии отказват да признават властта 
на Фенер и да му плащат данъци. По този начин нацио-
налната българска Църква е фактически възстановена. 
Но нейното признаване от меродавните фактори, тоест 
съществуването Ӝ де юре, което в случая е по-важно от 
съществуването Ӝ де факто, се оказва работа много по-
трудна и дълга. Затова в юридически смисъл ролята на 
Великденската акция е преди всичко символична. Кажи-
речи друг неин реален резултат освен официализирането 
на Църковния въпрос няма.
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Причината за това е обстоятелството, че неин един-
ствен коз е заплахата с уния. Той обаче крие риска сред-
ството да се превърне за мнозина в цел. Освен това уни-
атската карта е много силна, но нейното разиграване из-
исква голям опит.

С Великденската акция българите, освен че обявя-
ват своя, отделна и независима от Патриаршията, Църк-
ва, молят и меродавната при цезаропапистка обстановка 
светска власт в лицето на падишаха да я вземе под свое-
то покровителство. Но султанското правителство, след 
първоначално изразената благосклонност, не само спира 
да ги насърчава, но и недвусмислено им дава да разберат, 
че продължава да смята патриарха за техен милет-башия. 
Става ясно, че незабавна и пълна подкрепа от светската 
власт Църковното движение ще получи само ако признае 
папата. С това турците искат да скрепят съюза си с Евро-
па, да спечелят още благосклонност у Франция, да изби-
ят от ръцете на Русия мощно оръдие за намеса в онова, 
което те смятат за свои вътрешни работи.

За българите през есента на 1860 г. има само две въз-
можности: или да се поклонят отново на патриарха, или 
да признаят папата. Първото се възприема като непоно-
симо унизително и вредно за националните интереси, ос-
тава второто.

Станала неизбежна, унията, известна като „Цари-
градска“, е факт седмица преди Коледа. И сега, както 
преди това на Великден, целта е да се използва мистич-
ното излъчване на идващия голям празник, Рождество 
Христово, за да се придаде мощ и тържественост на акт, 



Цариградски вестник
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от който се очаква да заложи ново начало в българската 
история.

Портата бърза да признае извършеното и дава на 
българоуниатите статут на отделен милет начело с ръ-
коположения от папата специално за случая в архиепис-
копски сан Йосиф Соколски6. Иларион Макариополски 
пък, който се бе надявал да стане български първосвеще-
ник, е заплашен от ново заточение.

Прочее и великденският, и коледният опит показват, 
че Църковният въпрос е необикновено сложен и труден 
за решение.

Точно в този момент с него се нагърбва д-р Стоян 
Чомаков.

6  Тогава създадената униатска Църква и до днес оцелява с 
незначителен брой привърженици под името „Екзархия на съеди-
нените [с папата] българи“.



Йосиф Соколски (1786 – 1879)
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ГЛАВА ВТОРА
ПРОИЗХОД И РАННИ ГОДИНИ

(Копривщица – Пловдив – Андрос – Пиза – 
Флоренция – Париж – Пловдив, 1819 – 1860)

Чомаков е роден в Копривщица през 1819 година. За не-
говото ранно детство не знаем много. Като задоволител-
на компенсация може да послужат данните за родното му 
място (Копривщица) и за семейната му среда (Чалъковци). 
И двете не само сами по себе си притежават немалка зна-
чимост, но и оказват важно влияние върху живота и дей-
ността на бъдещия църковно-национален водач.

Около началото на XIX в. средногорският градец 
Копривщица брои приблизително 10 хил. души. Основ-
ното препитание на неговото население идва от ското-
въдството. На негова основа израства оживена и доходна 
търговия с жива стока и животински продукти – джелеп-
лък, който пък лесно преминава в не по-малко изгоден 
бегликчилък, тоест откупничество на държавните данъ-
ци върху дребния рогат добитък. От занаятите е развито 
главно абаджийството – практикувано предимно от жени-
те в домашни условия. Копривщица е разположена далеч 
от главните пътища, достъпът до нея е труден – въпреки 
това нейните чада са необикновено отворени към света. 
През цялата година обикновено мъжете са навън, по гур-
бет, прибират се само за да навестят семействата си или за 
да се задомят. Благосъстоянието е необикновено високо 
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– бедни, като изключим местните цигани, почти няма. Жи-
телите са солидарни и обладават необикновено висок дух. 

Копривщица е с изключителен принос във Възраж-
дането. Достатъчно е да припомним, че в неговата фи-
нална фаза копривщенци са начело на двете основни 
партии в българското национално движение: Любен Ка-
равелов (1834 – 1879) оглавява революционната, Стоян 
Чомаков – еволюционната.

Откъде идва маята у копривщенеца? Често нейни-
ят източник се дири най-вече в околната среда. Но ако 
природните условия са най-вече отговорни за силния 
характер на копривщенеца, защо околното население 
немалко му отстъпва едва ли не във всяко едно отноше-
ние? Очевидно по-друга кръв е текла в жилите на онези, 
които са основали градеца. Откъде би могла да дойде 
тя, ако не от средновековния български елит – биологи-
чески и социален? 

Според такава визия копривщенците са нещо като 
солта на българското племе, която в XV в. се утаява в 
Копривщица, за да оцелее, а после, в XIX в., отново се 
разтваря в него, за да му върне старата сила и амбиции. 
Освен правдоподобност в тази версия има и доза явно 
преувеличение. Копривщица не е нито пръв, нито един-
ствен мотор на Българското възраждане. Но като раз-
садник на възрожденски активисти единствен Котел би 
могъл да се мери с нея. Така или иначе средногорският 
градец трябва да е дал на Чомаков енергията, самочувст-
вието, пламенния патриотизъм, които личат във всички-
те му послешни действия.
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Какво дължи той на Чалъковци, една от които е май-
ка му, Груда? Тя е жена известна и уважавана от всич-
ки и особено много държи на достойнството си. За ба-
щата, Иван, не знаем много. Той е средна ръка човек и 
рано умира. За щастие бъдещият водач на Църковната 
борба намира опора в брат си Салчо (ок. 1800 – 1863) и 
във вуйчовците си. Те са представители на съсловието на 
бегликчиите. Свързани са с османската административна 
система и са своеобразно съответствие на фанариотите, 
на които в известен смисъл са и младши партньори при 
управлението на рум-милета. Ако фанариотите се изявя-
ват изключително в православната йерархия, във влашки-
те господарски7 постове и във външното министерство на 
Империята, бегликчиите заемат силна позиция във фиска.

Първоначално Чалъковци, които без съмнение заемат 
най-видното място в джелепско-бегличийското съсловие, 
са предимно верни чада на Вселенската църква, но после – 
най-вече в лицето на братовчедите д-р Стоян Чомаков и 
Георгаки Стоянович – Ӝ обявяват безпощадна война.

Както всички по-заможни българи от първата чет-
върт на XIX в., и Чалъковци са увлечени от националните 
движения на гърци и сърби. Когато обаче през 1821 г. за-
почва голямото гръцко въстание, те остават лоялни към 
Империята, защото най-вероятно са били разочаровани 
от шовинистичните намерения, които още тогава прози-
рат зад освободителните начинания и на западните, и на 

7 Господар е титлата, която носят князете на Влашко и Мол-
дова.
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южните съседи на българите. Разбирайки какви големи 
възможности в Империята се откриват пред последните, 
след като гърците, заради национално-освободителните 
си начинания, губят турското доверие, Чалъковци, зара-
ботват за просвещаването на своя народ.

Най-голямата им заслуга е, че завладяват градското 
управление и полагат началото на необратимо, макар и 
компромисно на първо време, побългаряване на Плов-
див. Побългаряване не толкова по кръв, колкото по дух, 
тъй като в града на тепетата те, когато първите от тях се 
преселват от Копривщица през второто десетилетие на 
XIX в., заварват немалко свои сънародници; те обаче се 
гърчеят. Без обществената дейност на Чалъковци през 
20 – 40-те години на XIX в., разгърналото се веднага след 
това под ръководството на следващото им поколение ма-
сирано допобългаряване на Пловдив и превръщането му 
в главен център на легалното национално движение би 
било невъзможно.

Големият брат на доктора, Салчо, е цели 20 годи-
ни по-голям и влиза в ролята на рано починалия баща. 
През 1842 г. чорбаджи Салчо се установява в Пловдив. 
Първоначално е джелепин и бегликчия с голямо влияние 
пред турците. Той покровителства онеправдани христия-
ни, църкви, училища, манастири. Особено големи са бла-
годеянията му в полза на Рилския манастир, на който е 
и настоятел. Ето как го вижда негов съвременник: Човек 
на средна възраст, въздебел и с постоянно намръщена 
физиономия. Живее в двуетажна къща, пълна с целия 
възможен ориенталски разкош. Облича се алафранга с 
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тесни дрехи, вози се на собствен файтон и язди скъпи 
коне. Тъкмо той е голямата опора на Стоян Чомаков.

Чалъковци заздравяват и усилват и без това високото 
самочувствие, което той има като копривщенец, осигуря-
ват му влияние пред властта, лишават го от предубежде-
ния спрямо турците, снабдяват го с отлично обществено 
положение и водаческа амбиция. Най-сетне, вдъхват му 
и чувство за мисия, за висока патриотична предопределе-
ност. Ако докторът не беше един от тях, надали по-сетне 
Пловдив щеше в продължение на повече от десетилетие 
твърдо да стои зад него, за да може той да води една про-
дължителна, с неясен изход и олицетворила се в него цър-
ковна борба. Без издръжката от вуйчовците си и от брат 
си Салчо той не би могъл да получи и доброто си образо-
вание. Изобщо, благодарение на произхода си д-р Чома-
ков получава великолепна стартова позиция за успешна 
както професионална, така и обществена дейност.

Най-напред Чомаков се учи в създаденото от него-
вия вуйчо през 1822 г. в Копривщица общинско килий-
но училище. В този тип просветни заведения и съдър-
жанието, и педагогическите методи са средновековни. 
Необходими са обикновено 5 – 6 години, за да се усвои 
учебният материал. Учителите обикновено са духовни 
лица – монаси, свещеници – или занаятчии, а даскалъкът 
е един вид допълнителна професия. След това Чомаков, 
двайсетинагодишен, продължава в централното гръцко 
училище (тоест, прогимназия) в Пловдив. 

Когато започва да усеща нужда от по-добро учение 
и от по-високо училище, Чомаков учи на разноски на 
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вуйчовците си в прочутото училище, което през 1836 г. 
открива на о. Андрос Теофилос Каирис (1784 – 1853), 
един от най-изявените дейци на Гръцкото просвещение. 
Привлечени от голямата слава на „новия Сократ“, тук 
идват и неколцина българчета, сред които е и Чомаков.

Каирис не е само ерудит и педагог, но и оригинален 
религиозно-политически мислител. Той създава тайно 
деистично учение, наречено „теосевия (богопочита-
ние)“. Горещ патриот, той признава само една нация – 
гръцката, и само един език – гръцкия. Мечтае човечест-
вото един ден да се елинизира и да се организира във 
вселенска република. Въпреки участието си с оръжие в 
ръка в Гръцкото въстание (1821 – 1826), Каирис е при-
върженик не на революцията, а на еволюцията като път 
за обществено развитие. Още от 1821 г. той проповядва, 
че гърците от Кралството трябва да се отделят от Все-
ленската патриаршия и да изградят модерно гражданско 
общество. Неговото училище просъществува само 3 го-
дини (1836 – 1839). Сетне то е закрито, а теосевията – 
осъдена като лютерано-калвинистка ерес.

Освен Чомаков сред българските му възпитаници 
ще открием и други видни по-сетне възрожденци. Не-
колцина от тях, сред които и Чомаков, биват оглашени в 
теосевията. Скоро обаче у тях се поражда реакция сре-
щу елинизаторските тенденции на Каирис. Особено са 
подразнени българчета от неговата невъздържана славо-
фобия. В един от уроците си по обща история той хули 
славяните с такава злоба, че слюнки се разхвърчават от 
устата му.
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За Чомаков този урок става достопаметен – тъкмо 
това е искрата, която запалва в неговото сърце горещо 
славянолюбие и не по-малко горещо българолюбие. И 
често по-късно той казва на гърците, че тъкмо от тях 
се научил да обича отечеството си и да мрази негови-
те угнетители. След този урок българските ученици на 
Каирис създават свое тайно „Славяно-българско учено-
любиво дружество“, като си поставят за цел да просве-
щават своя народ на роден език и да работят за замест-
ване на фанариотските владици с българи. Без да са чели 
„История славянобългарска“, те инстинктивно следват 
наставлението, което Паисий (1722 – 1773) отправя към 
стараещите се да подражават на гърците българи: щом 
ще подражаваш на гърците, то поучи се най-напред от 
техния патриотизъм, обичай Родината си по същия пла-
менен начин, по който гъркът обича своята!

Чрез Андрос Чомаков прави и друго важно откри-
тие, което също разпалва патриотичното му чувство: че 
не само родната му Копривщица е населена с единстве-
ните остатъци от отдавна изчезналото варварско племе 
на българите, както са го учили в гръцкото училище в 
Пловдив. Разбрал, че е представител на многолюден на-
род и че гърците се опитват да промиват мозъка му, Чо-
маков им става заклет враг.

От Каирис копривщенецът се учи не само на патрио-
тизъм, на религиозно реформаторство и на омраза срещу 
Патриаршията. По-късната му твърда привързаност към 
легалната политическа борба и принципното му несъгла-
сие с революционните методи и либерално-демократич-
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ната му ориентация също в голяма степен трябва да се 
отдадат на престоя му на Андрос.

След закриването на андроското училище Чомаков 
продължава в Атинската гимназия. После, след някол-
комесечен престой в Пловдив, той се озовава в Пиза и 
Флоренция, за да следва, все по примера на своя учител 
Каирис, медицина. Около началото на 1848 г. Чомаков 
се озовава в Париж на специализация по хирургия. Във 
френската столица той, подобно на десетината бълга-
ри, които през това десетилетие минават оттам, влиза в 
близък досег с полската емиграция, чиито представители 
ще играят значителна роля и в изграждането на неговите 
политически възгледи и в дейността му в Цариград през 
1861 – 1878 година. Поляците от аристократичния лагер, 
групирани около пребиваващия в „Отел Ланбер“ на па-
рижкия остров Сен Луи княз А. Чарториски, предвиждат 
интеграция на южните славяни под крилото на Турция 
като база на полско освободително въстание. Чомаков 
членува и в „Славянското дружество“, поставящо си 
за цел да работи в полза на проевропейски и антируски 
панславизъм.

Тръгнал от килийното училище на родната Коприв-
щица, Чомаков минава през гръцки, италиански и френ-
ски учебни заведения и получава великолепно за време-
то си образование. Централна роля във формирането му 
като личност изиграва неговият престой на о. Андрос, 
в школата на Каирис. Там разбира, че гръцкото учение, 
пред което се прекланя, освен че му дава добри знания, 
се опитва и да промени неговата естествена самолич-
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ност, че иска от българин да го направи грък. Това го 
превръща в горещ патриот.

* * *
През 1849 г. Чомаков се връща в Пловдив с диплома на 
„Доктор по медицина и хирургия“. Това е един от пър-
вите 5 – 6 дипломирани български лекари и вторият със 
специална хирургическа подготовка. Благодарение на 
ходатайството на един от своите вуйчовци, а вероятно в 
немалка степен и на европейската си диплома, той скоро 
е назначен за градски лекар.

Бъдещият водач на Църковната борба се прочува като 
лечител най-вече с една смела и трудна за времето си опе-
рация – зашиване на перфорирал се хранопровод, – коя-
то извършва три пъти: на двама българи и на един цари-
градски грък. По това време такива хирургически намеси 
в Турция не се правят и затова стореното от Чомаков е 
разисквано в Медицинския съвет8. Подобна операция 
той прави и през юли 1861 г., вече делегат в Цариград. В 
Пловдив Чомаков е още и училищен настоятел, преподава 
и френски език. На учениците, освен попечител и учител, 
когато се наложи, е бивал и лекар. Занимава се и с откупу-
ване на данъци, пробва се и в търговията.

Задомил се и понатрупал пари, той си строи собст-
вена къща – солидна и представителна сграда, която съ-
ществува и днес.

8  Такова име носи тогава здравното министерство на Импе-
рията.
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Паралелно с тези занимания скоро след завръщането 
си от Париж Чомаков се отдава и на обществено-поли-
тическа дейност, която поради обстоятелствата добива 
характер на патриотична антигръцка борба.

Това се обуславя от положението в Пловдив – по кръв 
неговото население е главно българско, но се гърчее – и 
от духа на времето, в което властва националната идея.

Българо-гръцката разпра в Пловдив закъснява, но се 
развива по-бързо и по-категорично, извеждайки града не 
след дълго на челно място в Църковния въпрос. Първите 
искри хвърля Чомаков. Малко след завръщането си от 
Париж той присъства на изпити в елинското училище в 
Пловдив, като произнася реч, в която призовава бълга-
рите да се учат на роден език. С това ораторът веднага 
става герой на деня. В Пловдив открито започва да се 
работи за отварянето на български училища.

Така от половинчатото побългаряване, което дото-
гава практикуват Чалъковци, се преминава към безком-
промисна схватка с гърцизма в лицето на митрополит 
Хрисант, който си позволява да нарича българския език 
„цигански“. Възмутен от владишката обида, народът 
прави общо оплакване. Започва борбата за отстраняване 
на Хрисант, която си остава един най-крупните епизоди 
в Църковния въпрос. Чомаков, макар да е първоначина-
тел в разразилата се почти десетилетна пловдивска бор-
ба, започва да изпъква начело едва към нейния край. 

Замразен през Кримската война, през 1857 г. кон-
фликтът в Пловдив, както и по други места, пламва отно-
во. Срещу Хрисант е заведено съдебно дело, което той 
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губи и напуска Пловдив. На негово място Патриаршията 
праща отново небългарин – погърчения албанец Паисий. 
Но той прегръща националните цели на мнозинството от 
своите пасоми.

Гърците обаче отказват да последват примера на 
митрополита и следващият кръг борби е за езика на бо-
гослужението. От старо време в пловдивските църкви се 
служи смесено – на български и гръцки. Когато се надига 
вълната на българското пробуждане, литургията почва 
да се върши само на гръцки, което, естествено, създава 
постоянно напрежение. То достига връхната си точка си 
през 1859 година. На два-три пъти църквата „Св.Бого-
родица“ се превръща в истинско бойно поле преди в нея 
окончателно да зазвучи само български. На Чомаков при 
тези сбивания се налага да оказва първа помощ – естест-
вено, без да прави разлика между свои и чужди.

С тези си успехи Пловдив, макар и късно влязъл в 
активната борба срещу гърцизма, все повече изпъква 
като най-важен двигател на Църковния въпрос, който 
след унията от декември 1860 отчаяно се нуждае от нов 
водач. Най-много качества на такъв скоро ще покаже д-р 
Чомаков. Заставащ начело в Пловдив, той се убеждава, 
че борбата следва да се води от столицата и затова става 
инициатор там да се събере едно дългосрочно общобъл-
гарско представителство. Сам той се нагърбва да пред-
ставлява две епархии – Пловдивска и Софийска.

Само по себе си това не е някаква кой знае каква но-
вост. Портата има обичай да свиква подобни общи събра-
ния. Но те като правило се състоят не от избрани пред-
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ставители, а от бивши и настоящи сановници, най-често 
намиращи се в Цариград. В 1860 – 1861 г. обаче става 
дума евентуалните депутати да са повече на брой, да са 
образовани, сърцати, патриоти, да се посветят изцяло на 
Въпроса и да стоят в Цариград до окончателното му реша-
ване, което се вярва, че може да стане за няколко месеца.

Така през пролетта на 1861 г. на помощ на Цариград-
ската община в османската столица се събира общобъл-
гарски събор.

* * *
Прелестен каприз на географията и център на Източния 
въпрос, по това време Цариград наброява около три чет-
върти милион, като в неговото космополитно население 
има и двайсетина хиляди българи. Това не е малко – като 
се има предвид, че става дума предимно за хора умстве-
но развити, национално будни, икономически активни. 
Но те са без корен тук, а са и пръснати из всички райони 
на столицата, та затова не притежават добра обществена 
организация. Чомаков ще прави големи усилия да укрепи 
българското присъствие в столицата. Той се старае да 
се чува тук българско име, да навлязат българи в цен-
тралната имперска администрация, да дойдат български 
учители. Дори мечтае за българска аристокрация.

От цариградските квартали най-свързан с Църковния 
въпрос е Фенер. Тук българите притежават подарени от 
Стефан Богориди двор с постройки, обърнати на църк-
ва и метох. Замислен като поклонническо прибежище, 
метохът придобива по-широки функции. Тук се отваря 
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училище, тук заседават българските представители през 
1861 г., тук се събира Цариградската община, тук се на-
станява и отвореното в 1866 г. Цариградско читалище. В 
тази сграда Чомаков изживява и своя триумф – тук през 
октомври 1868 г. с дълга реч той тържествено съобщава 
двата проекта на Портата за решение на Въпроса. Тези 
стари скромни здания стават свидетели на важни съби-
тия, които по статус правят някогашния Богоридиев двор 
де факто равен на недалеч разположената Патриаршия 
(= патриаршеските църква „Св. Георги“, резиденция и 
Велика национална школа), т.е., средище на оформящата 
се българска културно-национална автономия по подо-
бие на онази, която вече притежават милетите на гърци, 
арменци, евреи, католици.

След излизането на Фермана резиденцията на бъл-
гарския етнарх ще се установи в предградието Ортакьой. 
Там от 1864 г. живее и сам Чомаков. В съответствие с 
положението си на пръв български представител той за-
живява на по-широка нога. Купува си собствена къща, 
наема писар за обширната си кореспонденция и англий-
ска гувернантка за дъщерите си. Неговият дом става 
едно от най-посещаваните от българи места в столицата.

* * *
За Цариград Чомаков тръгва не само с дълга 28 аршина 
петиция – пълномощно до Високата порта. Той притежа-
ва и състояние, възлизащо приблизително на огромната 
за онова време сума от 400 хил. гроша. Но далеч по-ва-
жни са неговата воля, възгледи, връзки.
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Въпреки че се възпитава в католически страни (Ита-
лия и Франция) и макар да смята, че границите на ка-
толицизма и на цивилизацията съвпадат, той е против 
закриляното от Франция съединение с Рим, намирайки, 
че то ще наруши така важното тогава единство на фор-
миращата се българска нация.

Подобно е отношението му и спрямо англосаксон-
ския – нелишен и той като френския от силна религи-
озно-прозелитична нотка – интерес към българите. Коп-
ривщенецът цени английския език и култура, готов е да 
съдейства за тяхното разпространение сред своя народ, 
но не вярва, че протестантизмът може масово и трайно 
да го привлече. Чомаков обаче, отбивайки техните про-
зелитични анонси, е готов да подражава на протестанти-
те – реално, но не и номинално. Той съзнава, че правос-
лавието недостатъчно е в състояние да отговори на пре-
дизвикателствата на съвременната епоха и най-активно 
работи за въвеждане в него на съществени реформи.

Чомаков е най-големият възрожденски англофил. 
Той има широки контакти с англичани и ползва тяхна-
та поддръжка. Приятел е с най-известния британски ди-
пломатически агент по българските земи от онова време, 
Джон Илайджа Блънт (1832  – 1916), консул в Битоля, 
Пловдив, Одрин и Солун. Блънт се интересува от бъл-
гарите и им помага да се избавят от гърците, надявайки 
се, ако не да приемат протестантството, поне да станат 
русофоби и да странят от революционното движение. 
По-сетне в Цариград Чомаков ще се сближи и с тримата 
британски посланици до Освобождението – сър Хенри 
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Булвер (1801 – 1872), лорд Лайънс (неизв.) и сър Хенри 
Елиът (неизв.), – които го подкрепят, както пред Порта-
та, така и пред своето правителство, в неговата борба за 
отхвърляне властта на Патриаршията.

Чомаков завързва връзки и с пламенния българофил 
лорд Странгфорд и с негова помощ публикува най-малко 
три свои дълги статии в защита на българската кауза в 
консервативния лондонски вечерен вестник „Pall Mall 
Gazette“. Чомаков съумява да направи българска про-
паганда в Англия и чрез пътешественичките Джорджина 
Макензи и Аделина Ърби, с които се запознава през 1862 
година. Двете госпожици на няколко пъти кръстосват 
Балканите, за да издадат в 1867 г. прекрасната си книга 
„Пътувания из славянските провинции на Европейска 
Турция“, в която за българите се говори доста и с големи 
симпатии.

* * *
Тръгнал с такива възможности от Пловдив, в Цари-
град Чомаков пристига при критични за Въпроса об-
стоятелства.

На 24 февруари 1861 г. Патриаршията свиква Велик 
църковен събор, който прилага тактиката на тоягата и 
моркова. От една страна, Иларион Макариополски, за-
едно с подкрепилите го владици Авксентий Велешки и 
Паисий Пловдивски, е низвергнат и осъден на заточение, 
от друга – в програма от 15 точки на българите се обеща-
ват родни висше духовенство и език в богослужението и 
в просветата.
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С това надеждата турците да признаят извършено-
то на Великден 1860 г. рухва. Ситуацията, след султан-
ската санкция на 15-те точки, е пределно просто и ясно 
представена от правителствения официоз „Journal de 
Constantinople“: „Занапред българите нямат три пътя, 
а само два: да останат привързани на Патриаршията 
или да се върнат9 в лоното на Римската църква.“

Разбира се, Националната партия, – както е най-точ-
но да се наричат людете, които тогава ратуват за отдел-
на, но православна българска Църква, и които Чомаков 
първо ще подкрепи, а после и ще оглави,– е като попа-
рена. Една година след възкресението му на Великден 
1860 г. тя вижда народа си отново натикан от гърци, руси 
и турци в историческото небитие.

Пристигането на Пловдивския представител повдига 
духа. Но нещата не вървят на добре. През април 1861 г. 
Портата изпълнява решението на Патриаршията за зато-
чаване на българските владици. В същото време с големи 
почести е посрещнат завърналият се от Рим със сан „ар-
хиепископ“ униатски духовен глава Йосиф Соколски.

В този точно момент обаче униатството, което не 
само е в зенита си, но и изглежда, че ще се наложи като 
главната тенденция в Църковния въпрос, получава тежък 
удар. Става дума за отстраняването (май – юни 1861) на 
Соколски, в което Чомаков, при тясно сътрудничество 
с руското посолство и най-вероятно срещу (неизпълне-

9  Има се предвид, че Борис І най-напред приема кръщение от 
папата, а по-късно минава под върховенството на Цариград.
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но!) обещание от страна на последното за натиск върху 
Патриаршията да даде на българите църковна независи-
мост10, взема най-дейно участие. Веднага след това уния-
та напускат и почти всички други нейни водачи.

Обикновено Чомаков бива представян като краен, 
изначален и неизменен русофоб. Но случаят със Со-
колски показва не приписваното му тесногръдо доктри-
нерство, а здрав опортюнизъм, който, в съчетание със 
силно родолюбие, трябва да сметнем за най-същест-
вената му и постоянна характеристика. В началото на 
цариградската си дейност неговото отношение към ру-
ската политика и дипломация хармонира с горещото му 
славофилство (в свободен смисъл на думата). Негови-
ят конфликт с хората на царя започва по-късно, около 
началото на 1863  г., когато той си дава сметка, че те 
са против отделна българска Църква. Русофобията му 
става едва ли не пословична.

Паралелно с антиуниатската операция Чомаков по-
търсва среща с Къбръзлъ паша, велик везир, с желание 
да промени позицията на Портата – другата голяма преч-
ка пред напредък в Църковния въпрос. Първият султан-
ски министър е раздразнителен и груб. Сред главните 

10  Според някои източници княз Лобанов-Ростовски дори за-
явява, че след няколко месеца руските войски ще минат Дунав и 
тогава „наместо йерархия, българите ще придобият царство“; не 
може да се отрече, че през 1877 – 1878 г. Русия изпълнява това 
обещание на цариградския си посланик – но пък от друга страна, 
не по-малко вярно е и че, ако българите не си бяха извоювали на-
ционална Църква, надали щяха да получат отделна държава.
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турски държавници по това време той е най-отявленият и 
най-последователен противник на българската църковна 
самостойност. Везирът приема българина относително 
вежливо, но се показва зле настроен към исканията за 
отделна йерархия. За него те са най-напред прибързани, 
сетне – следва да се решат чрез преговори с гърците, а 
не да се иска намесата на Портата. За разлика от успеха с 
разгрома на унията, която, впрочем е нож с две остриета, 
в Портата Чомаков първоначално удря на камък.

* * *
Но така или иначе към края на май 1861 г. в Цариград се 
събират четиридесетина представители, които се при-
съединяват към цариградските дейци. Типовите пълно-
мощни на представителите гласят, че те се изпращат, 
за да ходатайстват пред Портата за учреждаване на от-
делна, независима както от патриарха, така и от папата, 
йерархия.

В съгласие с тази предварително съгласувана и сега 
отново потвърдена цел те подготвят колективна молба. 
При обосновката се признава, че това противоречи на по-
следователната османска практика людете от едно веро-
изповедание да се подчиняват на един църковен глава. Но 
пък от друга страна, в Турция е прокламирана свобода на 
съвестта и поради това – тъй като българите не признават 
повече властта на патриарха – те следва да получат своя 
Църква, която щяла да укрепи връзката им с турците, тъй 
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като двата народа били единородни11, и да отслаби враж-
дебните на Османската империя елинизъм и московизъм.

На 9 юни 1861 г. представителите се явяват на ау-
диенция при Къбръзлъ паша, който, прочитайки въпрос-
ното заявление, се развиква, че не могат да получат не-
зависима йерархия по много причини, между другото и 
по силата на договорености да се поддържа единството 
на Патриаршията между Портата и Русия, която, набляга 
везирът, е против българските искания.

Уплашени и разочаровани от това отношение, пред-
ставителите след това се явяват при Али паша, най-из-
вестния турски държавник от втората фаза на Танзима-
та, тогава министър на външните работи и на изповеда-
нията, в чийто ресор също попада религиозната свада. 
Той ги успокоява и насърчава. Решени на всяка цена 
да свършат нещо по Въпроса, те са принудени да пре-
осмислят искането си. Възможна преформулировка им 
предлага Чомаков. Той съставя нова петиция, в която 
основното искане е отнемане от патриарха на мирски-
те му прерогативи, които да се възложат на муниципа-
литетите или на друга административна власт според 
предпочитанията на Портата.

Представителите не приемат този проект, който оба-
че заслужава внимание, защото разкрива важни черти от 
идейния облик на Чомаков. Повтаряйки главното в пър-
вата църковно-национална програма от 1844 – 1845  г., 

11 Както е известно, (пра)българите нерядко са смятани за 
тюрки.



Султан Абдул Азис (1830 – 1876)



Д-Р СТОЯН ЧОМАКОВ

70

той е в духа на Танзимата, който чрез отнемане свет-
ската власт на етнарсите цели обезсилване на опасната 
вече за целостта на Османската империя милет-система. 
Вдъхновява се от политиката и разчита на подкрепата на 
Запада, който смята, че Турция може да почерпи от сама-
та себе си сила и обновление чрез „сливане“ на всички 
съставящи я нации в една-единствена „отоманска на-
ция“. Приело основните принципи на тяхната цивилиза-
ция (надяват се европейците), османското правителство 
ще трябва да допусне в своя състав и християни и да се 
преобразува до момент, в който единственото нещо, кое-
то ще остане да се направи, за да се увенчае с успех тази 
християнизация, ще бъде султанът да последва примера 
на Константин Велики.

Тоест, това е проектът за мирна реконкиста на Из-
точната империя, който най-напред съблазнява фанарио-
тите. Французите, които в 1844 – 1845 г. бяха подкрепи-
ли Неофит Бозвели и Иларион Макариополски, го свърз-
ват не с православието, а с католицизма; англичаните, на 
които сега Чомаков много се осланя – с протестантизма. 
Чомаков и по-късно изявява желание българите, наред с 
другите народности от Империята, да се „слеят в един-
на отоманска нация“. Той без съмнение е най-изтъкна-
тият български отоманист. На пръв поглед това не съот-
ветства на неговия безусловен патриотизъм, който нито 
приятелите, нито враговете му отричат.

Има два начина за излизане от това противоречие.
Първият е да предположим, че може би българско-

то участие в „единната отоманска нация“ Чомаков 
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си го е представял като възможност за мирно превзема-
не на Източната империя. Подобно подозрение изказва 
известният руски мислител К. Леонтиев, смятайки, че 
посредством Екзархията българите искат, разтворени 
като един вид мая в планираната интегрална отоманска 
нация, да покръстят висшите турски сановници плюс 
султана и така да застанат начело на една възкръсна-
ла Византия. Десетина години по-сетне и Вл. Соловьов 
твърди горе-долу същото, което пък, с прословутата си 
мечта за Византия, цар Фердинанд – а пропо, той дотам 
се сближава с Чомаков, че го нарича „папà“ – няма да 
се забави да оправдае.

Днес подобно допускане може да изглежда абсурдно. 
Но наличното през XIX в. минало, по което единствено 
е можело да се гадае за бъдещето, дава сериозни осно-
вания да се смята другояче. Например за тогава напълно 
основателен е следният порядък на мисли: нима някога 
си славяните не бяха асимилирали своите завоеватели и 
политически господари прабългарите, също такива тюр-
ки като османлиите, и не бяха вложили едва ли не цялата 
си обществена енергия в опити за завладяване на Визан-
тия? И щом възрожденското си вдъхновение българите 
дължат едва ли не изцяло на спомена за средновековните 
си подвизи и слава, допустимо ли е да се смята, че те са 
се отказали от своите едновремешни амбиции?

Тоест можем да твърдим, че не е изключено в опре-
делени моменти или при определени условия Чомаков да 
е изповядвал не толкова освободителен, колкото импер-
ски национализъм.
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Вторият начин да примирим национализма и отома-
низма на Чомаков е като припомним, че съгласно про-
грамната си брошура „La Question Bulgare“ (1868) той 
си представя отоманската нация не като нещо монолит-
но, а като федерация от общности, като супранационал-
на формация, в която отделните нации ще хармонизират 
противоречивото в своите интереси, но ще съхранят осо-
беностите си. Прочее, национализмът на Чомаков е или 
ксенофилски, или имперски. Първият не противоречи на 
втория – ксенофилията лесно би могло да маскира (или 
да прерасне в) империализъм.

* * *
Така или иначе обаче през юни 1861 г. Църковният въпрос 
се оказва в задънена улица. За щастие съвсем скоро във 
върха на Империята настъпва важна персонална промяна. 
На 25 юни 1861 г. умира Абдул Меджид, а на трона се 
възкачва неговият брат Абдул Азиз. Макар новият султан 
първоначално да потвърждава състава на Портата, скоро 
след това Къбръзлъ паша е сменен с Али паша.

В първите си срещи с българите през това лято но-
вият велик везир неизменно се държи „ласкаво“. Тази 
промяна обещава най-малкото да държи открит Църков-
ния въпрос, по който представителите приемат и нова 
програма.
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ГЛАВА ТРЕТА 
МИРСКИ ВОДАЧ 

НА ЦЪРКОВНАТА БОРБА
(Цариград, 1861 – 1870)

През лятото на 1861 г. Въпросът е принуден да зачерк-
не Великденската си акция и, като приеме програма за 
решение в рамките на Вселенската църква, да се върне 
в руслото, което още в 1845 г., след заточаването на 
Неофит Бозвели и Иларион Макариополски, му очерта-
ва руската дипломация. Тази програма е известна като 
„Осемте точки“. Те са подадени във Високата порта 
на 16 юли 1861 година. Според първите две от тях, кои-
то са най-важни, българите приемат да останат в със-
тава на Цариградската патриаршия, но при условие да 
участват пропорционално на числеността си в избора 
на патриарх (1) и с равен на гърците брой представите-
ли в Синода (2).

Автор на програмата е Тодор Бурмов, по-сетне 
(1879) пръв министър-председател на Княжество Бълга-
рия. Тъй като той е човек на руското посолство и тъй 
като княз Лобанов горещо препоръчва на патриарха да 
приеме спогодба на нейна основа, трябва да сметнем, че 
Осемточковата програма не само е одобрена, но най-ве-
роятно е и внушена от Русия, която, уплашена от изгле-
дите българите да приемат католицизма, е готова през 
1861 г. да принуди Патриаршията на отстъпки към тях в 
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посока автономна йерархия, но в рамките на Вселенска-
та църква и без създаване на отделен милет.

Първоначално Осемте точки извикват и силни недо-
волства. Не са малко онези, които ги смятат за измяна. 
Например във в. „Дунавски лебед“ Раковски, създателят 
на Революционната партия, помества редица материали 
против тях. Остра е и реакцията на Драган-Цанковия  
в. „България“. И двамата редактори не без ирония спо-
менават за „задната им мисъл“ чрез тях българите да 
завладеели гръцката Църква.

Осемте точки могат да се разглеждат като българо-
гръцка модификация на известния „Гръцки проект“ на 
Екатерина Велика, предвиждащ възстановяване на Ви-
зантийската империя, управлявана от гърците, но под 
скиптъра на руски княз.

Обещавайки преобладание във Вселенската църква, 
която би била най-естественият наследник на безнадежд-
но (както тогава се смята) западащите турци, всъщност 
с Осемте точки Русия обещава на българите очакваната 
неизбежно да възкръсне Източна християнска империя. 
Например един от нейните най-активни консули в някол-
кото години след Кримската война, Н. Д. Ступин, убеж-
дава резултатно одринчаните да не напускат Цариград-
ската патриаршия, за да могат българите, по подобие на 
Симеон Велики, да създадат нова, ръководена от тях, 
благодарение численото им превъзходство над гърците, 
Византия. Не е ясно дали тогава руската политика сери-
озно е предвиждала възстановяване на нова, доминира-
на от българите, Източна империя, или пък чисто про-
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пагандно (това е по-вероятно) ги е блазнела с имперски 
блянове, работейки, всъщност за доминирана от сърби и 
гърци балканска федерация.

От друга страна, следва да се посочи, че Осемте точ-
ки са одобрени и от турците. Нещо повече, можем да 
срещнем и официални твърдения, че те са дори внушени 
от тях. Затова ще трябва да заключим, че между руската 
и турската позиции по Църковния въпрос има определе-
на доза съвпадение. Разбира се, причините са различни.

Русия, за да не пострада нужното Ӝ единство на пра-
вославието, е за статуквото в милет-системата. Турция 
пък, стараейки се да се избави от последната, се опасява, 
че би я укрепила, ако санкционира създаването на нов 
милет – и то учреден не по традиционния верски, а по мо-
дерния и застрашаващ целостта на Империята етнически, 
признак. Наистина, тя през 1862 г. охотно утвърждава 
българо-католическия милет. Но в замяна той обещава 
да раздели българите, да ги отдалечи от враждебната Ӝ 
Русия и да ги сближи с приятелката Ӝ Франция. Докато 
нов православен милет би могъл лесно да попадне под 
руско влияние и да обслужва неговите интереси. Пора-
ди всичко това турската политика по Църковния въпрос 
лесно намира допирни точки с руската.

Осемте точки се оказват форма за протакане на Въп-
роса. Те окончателно го структурират в три основни ла-
гера. Тъй като той е неразделна част от Източния въпрос, 
най-важен разграничител се оказва избраният съюзник 
измежду Великите сили, без чиято помощ решението е 
невъзможно.
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Първият е на франкофилите начело с Драган Цанков. 
Те търсят освобождаване от властта на гърците чрез уния 
с папата и при политическо покровителство на френския 
император Наполеон III. В 1861 г. франкофилите са на 
гребена на вълната – но за кратко, след което тяхната 
сила упада, макар перспективите им да не изчезват на-
пълно. На помощ на българското униятство се притичат 
мисии на две новоосновани конгрегации – френската 
„Августини от Асомпсион“ и полската „Възкресение 
Христово“. Чисто прозелитичните успехи и на двете 
конгрегации не са нито големи, нито трайни – макар на  
моменти тяхната мечта за покатоличване на всички бъл-
гари да изглежда на косъм от своето осъществяване. За 
сметка на това и едните, и другите оставят трайна следа 
в българската просвета – Асомпсионистите с блестящия 
си Френски колеж в Пловдив (1884 – 1948), Резюрекси-
онистите чрез своята Българо-католическа гимназия в 
Одрин (1882 – 1914). 

Вторият лагер е на русофилите. В максималистичния 
си вариант тяхната програма предвижда запазване на ми-
лет-системата, като българите, благодарение на своята 
многочисленост, получат ръководната роля в православ-
ната общност. Експонент на руския проект за решава-
не на Църковния въпрос в началото на 60-те години на 
XIX в. е Тодор Бурмов. Стоейки повече в сянка, един от 
стълбовете на русофилската партия е и Гаврил Кръсте-
вич, френски възпитаник, блестящ юрист, богослов и 
историк. Фактът, че той е в същото време и турски чи-
новник, добре илюстрира съвпадението между руските 
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и турските интереси да не се допуска, спрямо българи-
те в Църковния им въпрос, приложение на националния 
принцип. Своя блестящ водач тази партия намира през 
1864 г., когато руското посолство е оглавено от генерал 
Игнатиев.

Първоначално той смята българите за „суров мате-
риал“, за „неразвит народ“, за който придобиването на 
църковно-йерархическа независимост било свързано със 
сериозни опасности в нравствено отношение. Те трябвало 
да се сближат със и да следват примера на сърбите, които 
чрез политическата самостоятелност по съвсем естествен 
начин и без да късат с Цариградската патриаршия си оси-
гуряват такава независимост. Но под натиска на обстоя-
телствата Игнатиев прави значителни промени в руската 
политика, като от пречка постепенно я превръща във фак-
тор за националното утвърждаване на българите.

Третият лагер е на англофилите, на които безспорен 
и неизменен водач е Чомаков. Те са малобройни и могат 
с повече основание да бъдат наречени и „Национална 
партия“ – доколкото най-последователно ратуват за 
приложение към българските проблеми на националното 
начало. Доколкото пък се стремят да превърнат българ-
ската кауза в напълно самостоен проблем, неподчинен 
на други сили или интереси, и да разчитат за неговото 
решаване главно на себе си12, приемливо е и определяне-
то им като „Партия на самостоятелното действие“ – 

12 „Националната самостоятелност, пише например Чомаков 
в 1865 г. на Георгаки Стоянович, ако ни липсва, сме жалка нация, 
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толкова повече, че, като италиански възпитаник, техният 
водач, вероятно, както може да се съди от някои негови 
текстове, е бил по вли ян от лозунга на Ри сор джимен тото 
„Italia fara da se“13.

От една страна, тази партия най-последователно от 
всички настоява за автокефална Църква. От друга, тя  
очаква не след дълго премахване, в духа на Танзимата, 
на милет-системата и изграждане на отоманска надна-
ционална общност. В съгласие с тази концепция англо-
филите ратуват за отнемане светската власт на духовен-
ството, която да се предаде на държавната администра-
ция, в която пък българите да получат широко участие.

Българската Църква, според разбиранията на Чо-
маков, би могла да бъде автономна под върховенство-
то на патриарха или автокефална. Тя би могла да бъде 
православна или дори сектантска. Смятайки, че коя да 
е чужда религия или Църква ще внесе разделение сред 
българите, Чомаков обикновено е за това те да си ос-
танат православни. След създаването на Екзархията, за 
да я отдалечи от Русия и от гърците, той настоява тя да 
приеме наложената Ӝ от Патриаршията схизма и така да 
скъса с православието, усвоявайки един вид „българска 
религия“.

Чомаков е обвиняван, че е най-вече туркофил и русо-
фоб. В него понякога ще виждат бъдещия български княз 

длъжница на други народи, народ от необработен материал, сле-
дователно – срам за нациите.“

13 „Италия ще се справи сама.“
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или министър-председател. Подозират го и в имперски 
мечти. Наистина в определена степен Чомаков разчита 
на турците и се страхува от русите. Не е изключено да се 
е виждал и в ролята на български Милош Обренович (с 
който родът му е имал връзки) или да е бленувал за об-
новена и управлявана от българите Източна империя. Но 
той е преди всичко патриот и прагматик, зает изключи-
телно с развитието и оцеляването на българите като от-
делна етническа общност и съответно със създаването, 
организирането и укрепването на отделна обща Църква 
за всички тях, с развитието на тяхната просвета и с пъл-
ноправното им навлизане във всички нива на държавната 
администрация.

* * *
Избавени от Къбръзлията, когото Портата праща на 
почетно заточение като валия в Одрин, през лятото на 
1861 г. българските представители възлагат всичките 
си надежди на Али паша, комуто са и подадени Осем-
те точки и с когото още скоро след пристигането си 
в Цариград Чомаков се запознава и завързва близки 
отношения. Редовните срещи (понякога по 1 – 2 пъти 
седмично) с този виден държавник стават ежедневие за 
българския водач, който твърдо вярва в неговата благо-
склонност и на него най-вече се надява за изгодно ре-
шение на Църковния въпрос.

Измежду турските големци Али паша е този, кой-
то познава Църковната разпра най-добре и най-много 
е ангажиран с нея. Несъмнено е, че той неведнъж дава 
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щедри обещания, чието неизпълнение после се чуди как 
да оправдава. Българите, вероятно не без ирония, чес-
то повтарят думите му „рахат олун“14, които са част от 
отклоняващо просба по Въпроса изказване в смисъл: 
правителството се грижи да ви задоволи в границите на 
възможното, затова „рахат олун“ и имайте още малко 
търпение. Чомаков не един път ще говори с разочаро-
вание за Али паша, но значително по-често ще го сочи 
с възторг и уважение. Така или иначе, тъкмо от негови-
те ръце, на 28 февруари 1870 г., българите получават и 
своята Magna carta libertatum – Екзархийския ферман.

Този път великото му везирство е кратковременно. В 
края на ноември 1861 г. неговото място е заето от Фуад 
паша. Това е другият голям политически мъж на Турция 
през 60-те години на XIX век. Двамата с Али са един вид 
дуумвират, който се опитва да спаси Империята от раз-
падане и да я реформира. Макар да работят общо взето 
заедно и да се допълват, между тях съществува известно 
съперничество и различия в гледищата. Докато Али по-
скоро се колебае и е склонен да отлага окончателното 
решение на Въпроса, не много преди смъртта си (февру-
ари 1869) Фуад категорично съветва да се даде църковна 
самостоятелност на българите.

Въпреки благосклонността на Али и Фуад, изгледи, 
като се почне от втората половина на 1861 г., за решение 
на Въпроса почти няма. След провала на унията, отказът 
да се издържа Църквата е единственият коз на българи-

14  (тур.) – бъдете спокойни.
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те. Той ще се окаже недостатъчно силен (просто Пат-
риаршията продължава да взема заеми), за да принуди 
гърците да се съгласят на приемливо за антагонистите 
си решение на Разпрата – било отделна, било равенство 
в обща Църква.

Освен това никоя от Великите сили не е заинтересо-
вана достатъчно от превръщането на българите в отде-
лен милет. Турция се колебае, а Русия не само е против, 
но през април 1861 г. нейният посланик при Портата княз 
Лобанов получава уверение от английския и френския 
си колега, че няма да насърчават съответно протестанти-
зма и католицизма и ще действат в примирителен дух по 
Църковния въпрос, който да бъде поверен на една смесе-
на комисия. Вследствие Въпросът ще тъпче на място до 
края на 1866 година.

За момент Чомаков е разколебан. Освен че Въпро-
сът боксува, жена му и децата му са болни. Болен е и 
брат му. През март 1862 г. той се връща в Пловдив, но не 
заварва жена си жива. Покрусен от непрежалимата загу-
ба, той решава да не заминава повече за Цариград. Но от 
много страни се обръщат към него с молби да се върне 
на поста си и през май той отново е в имперската сто-
лица, за да участва в заплануваната почти година преди 
това Смесена комисия.

Първоначално гърците наричат Осемте точки „химе-
рически проект“. Сега, в порядък на маневра, те ги при-
емат за основа на преговорите в Смесената комисия, както 
изглежда едно по-руско внушение, друго, защото се надя-
ват, че българите ще започнат отново да плащат влади-



Фуад паша (1814 – 1869)



Д-Р СТОЯН ЧОМАКОВ

88

чината и така ще се пооправи финансовото положение на 
Патриаршията. На моменти може би Чомаков е вярвал, че 
гърците биха се съгласили да отстъпят на сънародниците 
му равно участие в обща Църква. По-често обаче той ще 
да е считал Осемте точки само за начин да се държи Въ-
проса открит до по-благоприятни за българите времена.

Междувременно, след като Въпросът се бе затегнал, 
повечето от провинциалните представители, разпола-
гащи с тримесечни пълномощни, в края на август и на-
чалото на септември 1861 г. напускат Цариград. Преди 
това те от своя страна упълномощават неколцина свои 
другари да действат заедно с цариградските общинари за 
доизкарване Въпроса на добър край. Така създалото се 
национално представителство през ноември с.г. е при-
знато от Портата. В него Чомаков, като „по-събуден“ и 
изпратен от две големи епархии, Пловдивската и Софий-
ската, играе първата роля. Фактически още с идването 
си в Цариград, той, родовит, образован, енергичен, става 
мирският водач на Църковната борба.

По този начин той се превръща в първия професи-
онален политик на модерна България. Докато другите 
български водачи по това време изкарват прехраната си 
кой с журналистика, кой с търговия, кой с учителство, 
кой с духовничество или пък са чужди (турски, руски) 
чиновници, Чомаков единствен се отдава напълно и за-
дълго на отговорна и резултатна политическа дейност, 
за което получава и заплата от такава важна българска 
институция като Пловдивската община.

Ръководната функция ще му бъде призната и фор-
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мално с избор през 1864 г. за действащ председател на 
(лишения все още от официална санкция) Привременен 
смесен съвет на (също така само фактически съществу-
ващата) българска Църква. Съветът си поставя за цел да 
представлява българския народ пред Високата порта и да 
се занимава с всичко, което се касае до нуждите, желани-
ята и правата на последния. Негов почетен председател 
е намиращият се все още тогава на заточение Иларион 
Макариополски, а подпредседател е Христо Тъпчиле-
щов, най-богатият български търговец в Цариград.

По инициатива на Чомаков, който високо цени жур-
налистиката, от пролетта на 1863 г., Съветът започва да 
издава свой вестник – „Съветник“. След около година 
той спира и въпреки всичките си опити Чомаков не ус-
пява да се сдобие със свой печатен орган. През 1866 – 
1872 г. тази роля да голяма степен ще се изпълнява от 
в. „Македония“ (издавана от Петко Славейков, блестящ 
журналист, фолклорист и поет), който, независимо от 
моментни разногласия, редовно го защитава.

В новата ни история Привременният съвет е първата 
общонационална институция. Той е ръководен орган на 
тогава фактически създаващата се теократична българска 
културно-национална автономия, която няколко години 
по-късно ще бъде узаконена чрез учредяването на отделна 
Църква под името „Екзархия“. Така по своите задачи, а по-
степенно и по делата си, Привременният съвет ще се пре-
върне в първото правителство на съвременна България.

На първото заседание (18 юли 1862) на Смесена-
та българо-гръцка комисия, което се ръководи от Али 
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паша, се приема разискванията да имат за основа Осемте 
точки. За да имат очи да проявят твърдост по по-важни 
въпроси, българите без особена съпротива се отказват 
от формулираното в точка първа искане техният народ 
да участва според броя си в излъчването на патриарх, 
приемайки това да става по новия устав на Патриаршия-
та, според който изборът се прави, освен от Св. Синод, 
още и от миряни от Цариград, и от още 28 епархии, сред 
които само 5 български.

Истинската битка се разгаря върху точка втора, която 
иска Св. Синод да се състои от равно число българи и гър-
ци. Тук нито едната от двете страни не иска да отстъпи. 
Аргументът на първите е, че паритетът в основния упра-
вителен орган на Църквата е единственият начин техният 
народ да се избави от досегашните жестоки неправди от 
страна на духовната власт, която е изключително гръц-
ка. Вторите пък настояват, че Вселенската църква, макар 
в нея да има различни народи, не признавала национал-
ния, а териториалния и историческия принцип при своето 
структуриране. След две-три безплодни заседания, поради 
невъзможността да се намери компромис по точка 2-ра, 
Комисията преустановява сбирките си в очакване Порта-
та да я реши.

Няколко месеца по-късно Али паша се произнася в 
полза на съразмерно с числеността на всяка от страните 
представителство. Тъй като българите са значително по-
вече, то и техните членове в Синода биха били по-мно-
гобройни. Т.е., османският държавник предлага повече, 
отколкото иска втората от Осемте точки. Това обаче се 
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оказва измамно. Турците не желаят да налагат своите ре-
шения. Те фаворизират ту едната, ту другата страна, за 
да имат основание да не променят статуквото, тъй като 
продължават не само да не намират интерес, но и да се 
плашат от разделението на българи и гърци.

Скоро Али паша прави реверанс към патриарх Соф-
роний ІІІ, който пък нито иска да приеме принципа на 
болшинството за съставяне на Синода, нито да се обвър-
же с отказ и затова предава Осемте точки за разглеждане 
на Църковно-народен събор. Съборът провежда няколко 
заседания, в които отхвърля националния принцип, за 
сметка на който препотвърждава географския и истори-
ческия във формирането на висшето църковно управле-
ние. Работата отново отива при Али паша. И сега, въпре-
ки очакванията, той, по обичая си, не бърза да решава.

Но 1864 г. минава не само в познато вече протакане. 
Годината е знаменателна повече с това, че тогава Чома-
ков влиза в един конфликт, който ще заеме важно поло-
жение както във Въпроса, така и в неговия живот. Той е с 
посолството на Русия, което всячески се мъчи да помири 
българи и гърци в рамките на една Църква. На Чомаков 
обаче това все повече се вижда невъзможно, тъй като 
двата народа са много различни.

През лятото на 1864 г. руски посланик в Цариград 
става Н. П. Игнатиев. Тогава той е само на 32, но вече 
има зад гърба се значителен дипломатически опит и поне 
един крупен дипломатически успех – Пекинския договор 
от 1861 г., по силата на който Русия взема от Китай об-
ширния Приамурски край.
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Първото си и единствено посланическо място той за-
ема с главната грижа как да възстанови руските позиции 
в Източния въпрос отпреди Кримската война. В неговата 
програма едно от съществените средства за постигане на 
тази цел е запазване статуса на Цариградската патриар-
шия. Тъй като нейното единство тогава е застрашено от 
Църковния въпрос на българите, Игнатиев предвижда те 
да получат национални права, които не само да ги по-
мирят с гърците, но и да ги направят безразлични към 
авансите на католици и протестанти.

Не е ясно дали Игнатиев наистина е вярвал, че може 
българите да станат нация, без да се отделят от рум-ми-
лета. Във всеки случай през първите години от своето 
посланичество той ще туря на преден план запазване 
единството на Вселенската църква. След това обаче по-
важно за него ще се окаже превръщането на българите в 
силна нация, което логично ще го отведе най-напред до 
важната му роля в създаването на Екзархията, а сетне и 
до Санстефанския мир.

Неговото участие в Църковния въпрос е дало по-
вод за сериозно изследване в областта на „личната 
дипломация“15. У турските си съвременници той създа-
ва впечатление и за големи „лични“ амбиции. Например 
по време на Цариградската конференция (1876 – 1877), 
Мидхат паша, радикален реформатор и баща на първа-

15 Meininger, Th. Ignatiev and the Establishment of the Bulgarian 
Exarchate 1864 – 1872. A Study in Personal Diplomacy. Madison. 
1970.
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та турска конституция (1876) твърди, че руският посла-
ник искал да „префасонира любимата си България в 
Нова Византия, а палеологовата корона да постави на 
собствената си глава“. Не е ясно дали Игнатиев, с при-
същата си енергия, като посланик при Портата просто е 
работел за увеличение влиянието на царя на Балканите 
или пък наистина се е вдъхновявал от мечтата да стане 
нов Симеон Велики. Ако Екатерина Велика проектира 
да възстанови Византийската империя начело с един от 
своите внуци, дали Игнатиев, бидейки кръщелник и лю-
бимец на Александър ІІ, не се е надявал да осъществи 
този „Гръцки проект“ на великата царица в български 
вариант и със себе си начело?

За този обрат голяма, ако не и определяща, роля изи-
грава дейността на Чомаков, който, докато мнозината от 
неговите цариградски другари по Въпроса лесно биват 
увличани в инициативите на извънредно ловкия руски 
посланик, неизменно му се противопоставя и така го за-
ставя да започне да променя в полза на българите своите 
приоритети.

Заради борбата си с Игнатиев Чомаков бива предста-
вян като краен, изначален и неизменен русофоб. Това е 
неточно. Всъщност през 1861 г. той идва в Цариград като 
русофил, – а и като такъв го напуска през 1878 г. – и е в 
отлични отношения с руското посолство. Но в началото 
на 1863 г. копривщенецът разбира, че Северната империя 
не намира интерес и поставя непреодолими пречки пред 
създаването на отделна българска Църква. Това го прави 
най-яркият русофоб на Българското възраждане.
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Сега всичките си надежди той възлага на турците. В 
цезаропапистката ситуация, в която съществува правос-
лавието, тъкмо те са несъмнено най-важният след Русия 
фактор, от който зависи Църковният въпрос. Но тъй като 
те не бързат, а и желаят не толкова да приключат Раз-
прата, колкото да отслабят Патриаршията и да обезсилят 
милет-системата, Чомаков, спечелвайки благоволението 
на водещите турски държавници от тогавашното време, 
е готов да чака и да сътрудничи с тях за постепенно от-
немане светската власт от духовенството и за прехвър-
лянето Ӝ в ръцете на държавната администрация, в която 
обаче българите да получат широко участие.

С това Пловдивският представител провокира сил-
на ответна реакция. Първоначално Игнатиев пробва да 
обезсили неговото влияние. Той подкрепя уреденото от 
Чомаков освобождаване на заточения Иларион Макари-
ополски с надежда, че двамата някогашни съученици от 
Андрос взаимно ще се държат в шах. През 1864 – 1868 г. 
обаче Иларион обикновено действа съвместно с Чома-
ков. Но, както бе очаквал Игнатиев, не закъснява да се 
яви и съперничество. Завърнал се в столицата, владиката 
се изправя пред факта, че, от една страна, се е сдобил с 
ореола на мъченик за народното дело, но, от друга, – че 
заедно с това е загубил реалната главенстваща роля във 
Въпроса, която е преминала у доктора.

Иларион реално не може да бъде нещо повече от 
символ, от емблема. Цяла България го знае и признава 
като свой патриарх, който по Великден 1860 г. провъз-
гласява църковна независимост. Но малцина са наясно, 
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че мъчнотията е не толкова в извършването на този тър-
жествен акт, колкото в постигането на неговата санкция 
от страна на меродавните сили. Наистина той обладава 
мъжество, постоянство, патриотизъм. Но освен тези ка-
чества са необходими и политическа ловкост и връзки, 
които той не притежава, а и няма много вкус към тях.

Чомаков разполага с още поне две съществени пре-
димства – от една страна, той е материално осигурен от 
страна на Пловдивската община, от друга, е мирско лице, 
подчинено единствено на светските закони. Имайки под-
крепата на своята епархия и благосклонността на Порта-
та, докторът пряко е неуязвим както за руската диплома-
ция, така и за Фенер.

Има съществени идейни различия между двамата. 
Иларион е вече уморен и – в определен смисъл – умерен, 
остарял и физически, и идейно. Той е консерватор, дър-
жи на църковната форма, има влияние главно в Северна 
България и е готов, заради помирение с Патриаршията, 
да се задоволи с ограничена териториално автономна 
Църква със седалище в Търново, чийто първосвещеник 
би бил той самият. Вследствие неговите водачески ам-
биции той и неговите привърженици съставляват в На-
ционалната партия един вид фракция, която на моменти, 
с повече или с по-малко основания, изглежда като нещо 
самостоятелно.

Скоро Игнатиев започва да полага усилия и да от-
страни упорития копривщенец. Без да знае доверието, 
с което неговият противник се полза в Пловдив, той 
безцеремонно поисква от Н. Геров руски консул там да 
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уреди отзоваването му, обвинявайки го във всевъзмож-
ни грехове. Под маската на краен българизъм Чомаков 
съзнателно протакал работата, защото искал да запази 
изгодното положение, което си бил създал благодаре-
ние на Въпроса. Затова бил против каквото и да било 
сближение с гърците и отхвърлял и най-изгодните им 
предложения. Не подбирал средства при преследване на 
целите си, клеветел противниците си, твърдял, че само 
от турците можело да се очаква справедливо решение, 
бил им напълно предан, а те от своя страна силно го под-
държали. На тях, както и на подкрепата от Пловдивската 
община, се дължало силното му влияние. Трудно можело 
да се очаква успех за българското дело, докато начело 
му стоял човек, жертващ националните интереси заради 
свои материални изгоди и честолюбиви намерения.

Геров е земляк, съученик, приятел и (все още) съ-
мишленик на Чомаков. Той пространно обяснява на на-
чалника си (двамата хич не се обичат!), че нищо от тези 
обвинения не е вярно, а и отзоваването на Чомаков е 
много трудно; също трудно би било, ако все пак бъде 
отзован, да му се намери заместник, който, при всички 
случаи, надали ще може да води политика, различна от 
неговата.

Няколко частни писма, все за това, с Геров разме-
ня и М. А. Хитрово, поет, славянофил, дипломат, а през 
1865  – 1867 г. втори секретар в цариградското посол-
ство. „Чомаков е користен, своенравен, недобросъвес-
тен и вреден за делото. Затова всеки благомислещ и 
искрен българин трябва да желае отстраняване на 



99 

ГЛАВА ТРЕТА. МИРСКИ ВОДАЧ НА ЦЪРКОВНАТА БОРБА

подобни дейци“ – атакува Хитрово. „Познавам много 
добре Чомаков и не мога да се съглася с Вашето мне-
ние за него – парира Геров с дата 6 февруари 1865 г. – 
Той като никой друг е ангажиран с Въпроса и желае 
скорошното му решение. Готов е на отстъпки, но не 
може да жертва българските интереси, тъй като по 
характер е такъв, че би предпочел да загине, но не и да 
измени на народа си.“

Тук не е неуместно да се отвори една скоба – за Въ-
проса: Страстното родолюбие на Чомаков е всепризнато – 
но само от един патриотизъм ли той толкова дълго и без-
заветно се отдава на Църковната борба? Не е ли искал и 
нещо лично за себе си – като сдобиване с пари или с власт, 
задоволяване на самолюбие или търсене на отмъщение, 
протакане с цел да удължи максимално позицията си на 
български първенец и пр. и пр., както често го обвиняват 
неговите противници? Според мен цялото му поведение 
показва, че, както много точно Н. Геров по-горе отбеляз-
ва, неговата цел е била да реши Въпроса максимално из-
годно за България – с това той не прави никакви компро-
миси. И тъкмо в това безусловно преклонение пред общия 
интерес може да се търси „своекористие“ – напълно до-
пустимо е да се мисли, че голямата суета на Чомаков е 
била да влезе в Историята. Но тази слабост е най-добрият 
гарант за ефективна обществена дейност, – защото целият 
му живот го атестира като успеваещ реалист, а като такъв 
той не може да не е знаел, че Клио ще го запомни само ако 
направи нещо значимо за народа си.

Подобен „лукс“ Чомаков може да си позволи, защо-
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то е завидно осигурен – като представител Пловдивската 
епархия редовно му плаща (над 400 х. гр. за 12 години 
служба), към което се добавят още толкова собствени 
пари (плюс солидна къща в Пловдив) към момента, в 
който заминава за Цариград. Бидейки, кажи-речи, мили-
онер16, за него не е било необходимо да се жертва в тър-
сене как да утоли жаждата си за достопаметност. Нито 
един от другите участници във Въпроса не е в толкова 
изгодна позиция. И затова мнозина от тях са готови на 
какво да е решение на Разпрата, – за да могат час по-
скоро да осребрят актива си от нея. Те се дразнят от Чо-
маковия (присъщ впрочем на интелигентския манталитет 
по дефиниция) максималистичен идеализъм. Тъкмо тази 
фрустрация, освен русофилията, е коренът на трайната 
неприязън17 към него на Тодор Бурмов например. По-
сложно е отношението на Иларион Макариополски: той 
хем иска място в Историята, хем се чуди как да свърже 
двата края – и затова ту сътрудничи, ту е в конфликт с 
Пловдивския представител.

16  Тук не твърдя, че материалната обезпеченост е единствено, 
или най-важно предусловие за исторически дела. Но при Чома-
ков тя хармонично се съчетава с патриотизъм, амбиция, енергия 
и способности – и тъкмо това съчетание, приложено в благопри-
ятни обстоятелства, води до успех, който обаче би могъл да се 
постигне и чрез друга комбинация.

17  Останала неутолена исторически, тя сублимира историо-
графски – в първото сериозно наглед, а всъщност фалшифицира-
но за сметка на Чомаков, описание на Църковния въпрос (Бурмов, 
Т. Българо-гърцката църковна распря. С., 1902), което и досега се 
приема за чиста монета.



101 

ГЛАВА ТРЕТА. МИРСКИ ВОДАЧ НА ЦЪРКОВНАТА БОРБА

Така или иначе за момента руският посланик се от-
казва да елиминира Чомаков и урежда нов кръг от пре-
говори по Разпрата в рамките на нова, втора по ред, сме-
сена комисия – този път съставена само от миряни. В ня-
колко заседания българи и гърци се споразумяват в рам-
ките на Осемте точки, като от тях са извадени светските 
въпроси, които са оставени за по-късно. И сега, както и 
в първата смесена комисия, най-трудно се оказва да се 
постигне общо становище за състава на Синода. Всъщ-
ност такова не е и изработено, а всяка една от страните 
предлага свой вариант за решение, като в спогодбата са 
вписани и двата, без да е много ясно на кого се оставя 
изборът между тях.

В свой доклад Игнатиев се хвали, че в тези прегово-
ри Чомаков останал изолиран. Но това твърдение е пре-
силено – от тогавашните писма на последния не личи да 
се е чувствал пренебрегнат, а и той е, който връчва на 
гърците окончателното българско становище, белязано 
при това от характерния му максимализъм.

Делото на тази втора смесена комисия не получава 
одобрението на Патриаршията. Тъй като обаче зад него е 
както руският посланик, така и Али паша, тя, като силно 
зависима и от двамата стоящи зад тях кесари, не може то-
ку-тъй да го игнорира и след няколкократни напомняния е 
принудена през април 1866 г. да свика пак Църковно-на-
роден събор. Той, разбира се, не посмява пряко да денон-
сира мирското българо-гръцко споразумение, но го праща 
в нарочна комисия, което със сигурност означава изчаква-
не до момент, удобен за неговото отхвърляне. Така впро-
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чем и става през октомври 1866 година. Това може да се 
смята за официалната смърт на Осемте точки.

Едва започнала, и годината 1866 за Българския въ-
прос се очертава като време на пълен застой. Затова 
Чомаков на събрание в метоха предлага, без да се кон-
кретизира, „нова, по-практична тактика“ по Въпроса. 
През лятото той излиза и с обемисто изложение, което 
се оказва предусещане на печелившата комбинация. Ста-
ва дума за статия под заглавие „Българският въпрос“, 
публикувана през юли 1866 година. В нея се правят ре-
веранси към турците, а накрая се предлага връщане към 
целта от 1860 г., а именно: създаване на самостоятелна 
национална Църква.

„Българският въпрос“ предизвиква специални ко-
ментари от страна на русофилите в лицето на Т. Бурмов. 
Статията е неочаквана и ненавременна – категоричен е 
той в своя в. „Время“, – защото нито нещо извънредно 
е станало по Въпроса, нито пък тя може да се смята за 
един вид отчет пред обществото – нейният автор няма та-
къв навик. Освен това в нея нищо ново не се констатира. 
Всички знаят, че Въпросът не върви. Лишено от интерес е 
и предложението българите да се откажат от Осемте точ-
ки и да искат отново независима йерархия. Това вече, и 
без никакъв резултат, бе направено само година и нещо 
по-рано. Чомаков продължава да ни залъгва със своето 
„след малко“, докато Въпросът е изцяло в неговите ръце. 
Той единствен и разполага за това със специални пълно-
мощия и заплата. Има наистина и други, които действат, 
но всичките покрай другата си работа. Те освен това ня-
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мат енергия да накарат Главния представител да ги слуша, 
който всичко върши на своя глава. Тъкмо това е причина-
та Въпросът да не получава решение. Ето защо трябва да 
се пратят още представители в столицата, а Чомаков ще 
стори добре, ако си гледа само медицината.

Каква цел се преследва впрочем с въпросната публи-
кация? Обяснението лежи в новата международна обста-
новка. Тогава, под влияние на промененото съотноше-
ние на силите в Европа, на Балканите започва брожение. 
Най-активни са критските гърци, които вдигат въстание 
за отхвърляне на турската власт и присъединяване към 
Гръцкото кралство. Русия и Франция, които от Великите 
сили са най-заинтересовани в Източния въпрос, излизат 
със свои реформени програми. Галите отново предлагат 
заздравяване на Османската империя чрез изравняване 
в права на всички нейни поданици и „сливането“ им в 
единна „отоманска нация“. „Автономия или анато-
мия“ – сумира пък своята програма царският външен 
министър княз Горчаков, което неговият турски колега, 
Фуад паша, правилно тълкува като желание за създаване 
на „Разединени турски щати“.

В изострящата се криза Портата не се задоволява 
с предпазливия и не съвсем ясен текст на Чомаков от 
печата, а иска от него официална верноподаническа де-
кларация. В отговор през декември 1866 г. той, от името 
на българския народ, подава адрес до султана, в който 
благодари на османския трон, че пет века пазил живота 
и имота, честта и религията, езика и националността на 
българите от външни и вътрешни опасности. Най-голям 
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техен враг били гърците, от чието иго те вече няколко 
години молят Високата порта да ги избави. Накрая се де-
кларира протест срещу „глупавата неблагодарност“ на 
критяните, за разлика от които от името на българите се 
изразява преданост към султана и благодарност за всич-
ки минали и бъдещи негови към тях благодеяния.

Адресът е публикуван на френски във в. „Курие 
д’Ориан“ и на български във в. „Македония“ и вдига го-
лям шум. Имената на подалите го не са огласени, но за-
интересованите лесно научават, че е той дело на Чома-
ков, който не опровергава бързо пръсналия се слух. Също 
така, въпреки нападки в другите три български вестника 
(„Время“, „Турция“, „Народност“), нито Привременни-
ят съвет в Цариград, нито Пловдивската община вдигат 
доверието си от него.

Чомаков разширява и контактите си с европейските 
дипломати. Най-близък продължава да е с англичаните. 
В писмо от 17 май 1867 г. до своя братовчед и съмиш-
леник Георгаки Стоянович, той казва: „г-н Блънт, на 
който пожелаваме всичко най-добро за тяхната бъл-
гарофилия и за крепката помощ, която ни оказаха в 
началото и [която] още днес посолството им продъл-
жава да ни оказва“. А месец по-рано, с дата 10 април, 
посланикът лорд Лайънс пише във Форин Офис, че Пор-
тата би направила добре, ако даде на българите църковна 
автономия.

В друго писмо, от 22 февруари 1867 г., Чомаков 
осведомява Г. Стоянович, че от няколко дни е в пълно 
разбирателство с френския посланик в Цариград Буре. 



Княз Александър М. Горчаков (1798 – 1883)
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За какво се споразумяват двамата? Французинът е го-
тов да упражни влиянието си, щото българи да навлязат 
във всички нива на имперското управление. В началото 
на следната година той обещава и съдействие Главният 
представител да публикува свои статии по Българския 
въпрос във френския печат. С дата 15 ноември 1867 г. 
докторът пише, все на Георгаки Стоянович: френският 
посланик Буре ми поиска изложение на правата, които 
искаме от правителството. Заради същия предмет ме 
търси и австрийският посланик [Прокеш фон Остен].

При тези обстоятелства турците проявяват голяма 
отзивчивост към Чомаков. През май 1867 г. той пише 
убедено, че правителството ще вземе на служба българи 
в Министерствата на финансите, на външните дела и на 
търговията, както и в по-ниските нива на администраци-
ята и правосъдието. През есента на същата година Пор-
тата показва интерес и към план за развитие на българ-
ското образование, който Пловдивският представител 
съставя предишната година по заявка от министъра на 
просветата. Скоро турците започват да изпълняват свои-
те обещания. През 1868 г. Г. Кръстевич става член на 
Върховния съд, а Г. Стоянович и Иванчо х. Пенчович 
(българският фаворит на Мидхат паша) – на Държавния 
съвет; из провинцията неколцина българи са назначени 
за помощник-управители.

Този път руската политика реагира много по-ма-
щабно.

В руския проект за реформи българите не са пре-
небрегнати. Но предвижданата в него автономизация 



Прокеш фон Остен (1795 – 1876)
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на Османската империя е не по национален, а по гео-
графски признак, което е в състояние сериозно да за-
страши единството на формиращата се българска нация. 
Така наистина би се създала отделна България, но само 
от земите между Дунав и Балкана. Останалата част от 
българския народ би търпяла гнет или асимилация, тъй 
като границите на другите проектирани автономни об-
ласти са така прокарани, че там тя би съжителствала с 
гърци или сърби, които, освен че са по-развити, някъде 
са и по-многобройни. Привлекателността на този проект 
би намаляла още повече, ако се припомни, че в руските 
представи евентуално автономната Северна България би 
следвало да образува обща държава със сърбите под ди-
настията на Обреновичите – затова под руска егида се 
споразумяват сръбското правителство и Добродетелната 
дружина (партия на българската русофилска буржоазия) 
през 1867 година.

В променената обстановка руската политика се ан-
гажира и с отделна българска Църква. Притиснат силно 
от Игнатиев, с такъв проект през пролетта на 1867 г. из-
лиза патриарх Григорий VI. Той предвижда създаване, в 
рамките на Вселенската църква и начело с „екзарх“, на 
отделна църковна провинция за българите, които по си-
лата на това биват признати от патриарха за отделна от 
останалите православни в Империята общност. Въпреки 
упоритите опити в документа на името „България“ и на 
неговите производни да се придава само географски сми-
съл, то за всички неговата етнодиференцираща роля е 
несъмнена. Фактически става дума за приложение, макар 
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и непълно, на националния принцип в църковно-адми-
нистративната организация, който и преди, и след това 
Патриаршията упорито обявява за филетическа ерес.

Автономията обаче и на българската църковна об-
ласт е силно ограничена не само откъм обема на пълно-
мощията, доколкото тя не признава на българите право 
на преки сношения с Портата, което пък не би позволило 
на турците да ги третират като отделен милет, но и откъм 
пространство, доколкото под „България“ в проекта се 
подразбира само областта между Стара планина и Дуна-
ва, а не земите, в които българите са мнозинство и кои-
то поради това те смятат за своя етническа територия. 
Евентуалната, конституирана въз основа на екзархията 
на Григорий VI, българска нация би била неравнопоста-
вена с останалите подобни общности в Империята и не 
би включвала в себе си повечето от онези, които носят 
нейното име.

Все в отговор на Критския адрес Игнатиев, освен че 
прави нови и все така за момента безплодни опити за от-
страняване на Чомаков, разгръща истинска пропаганд-
на война срещу него. И сега експонент на посолството е 
Бурмов. Той заминава за Влашко, където издава аноним-
но две насочени срещу Чомаков брошури.

Първата е озаглавена „Братско обяснение на бъл-
гарин към братята му българи“. Внушена от Игнатиев 
и издадена с руски средства, тя се занимава с основния 
въпрос, който вълнува българското общество – към как-
ва цел трябва да се върви и с чия помощ? Бурмов изтък-
ва, че основният враг са турците. Затова той зове своите 
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сънародници да тръгнат с естествените си съюзници, а 
това са православните и най-вече сърбите и гърците, под 
егидата на Русия. Няма опасност да ги асимилират нито 
едните, нито другите, а и Русия нито би позволила това, 
нито сама би искала да го стори. Още по-малка е опас-
ността от порусяване – та днешният руски е старобъл-
гарският и ако българите го усвоят, с това само ще се 
доближат повече към своите корени. Освен това какво 
лошо може да има за един славянин в една панславянска 
империя под властта на руския цар?

Втората брошура е част от новата руската политика 
по Въпроса, отразена в проекта на Григорий VI. В нея 
се препоръчва приемане на екзархийския проект и по-
мирение с патриарха, който и да иска, повече не може да 
даде. Разликата между онова, което желаят, и онова, на 
което сега гърците са съгласни, българите могат да взе-
мат само от турците, и то само при съюз с другите право-
славни. Въпросът, заключава Т. Бурмов, от религиозна, 
трябва да се прехвърли на политическа почва.

Как от своя страна реагира Чомаков? Той преценява, 
че в създалата се обстановка българите могат да полу-
чат повече, ако останат лоялни на Империята и ако не 
излизат извън рамките на вече заявените искания за от-
деляне от Патриаршията. Още преди официално да стане 
известен проектът на Григорий VI, Главният предста-
вител подава на Портата протест против него и поисква 
възстановяване на Охридската архиепископия, в която 
да влязат всички желаещи. Малко по-късно, през август 
1867 г., за същото той поднася и официално, подкрепено 
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и от останалите водачи на Църковната борба, прошение 
от името на българския народ.

Това не е нова идея. Българите често се позовават на 
тази институция, за да обосновават исторически правото 
си на Църква и за да избегнат упреците в новаторство. 
Лесно е да се разбере и защо се настоява не за Търнов-
ската патриаршия, която е функция на независимата бъл-
гарска държава, а за Охридската, която я е имало и във 
Византийската, и в Османската империи. Също така тя 
е закрита през 1767 г. от турците – следователно пак от 
тях би могла да бъде и възстановена.

Наистина Охридската архиепископия не е създадена 
от Юстиниан Велики през VI в. (както тогава се смята), а 
е продължение на Преславската патриаршия. Освен това, 
от доста рано властващият в нея език и висшето духовен-
ство са главно гръцки. Но пък сред нейните пасоми обик-
новено българите са били преобладаващи. Номинално тя 
също винаги е била българска – от официалната титла на 
нейния предстоятел никога не изпада съставката „Архие-
пископ на (цяла) България“. В условията на третата чет-
върт на XIX в. тази формула лесно би станала и реална.

Що се отнася до словоборството с русофилите, Чо-
маков оставя на Славейковия в. „Македония“ да защита-
ва неговата политическа линия пред българското обще-
ство. Сам той се съсредоточава върху пропаганда сред 
чужденците. Плод на това е брошурата „Българският 
въпрос“, издадена на френски и гръцки през 1868 година.

Докато Т. Бурмов туря вероизповедната и племенна-
та идентичност по-високо от националната, Чомаков из-
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тъква, че българите са отделен народ със свои традиции 
и история, с отделен език и култура и затова, а и защото 
винаги са били лоялни към турците, заслужават да по-
лучат от тях онова, което имат другите подобни общно-
сти – като гърци, арменци и евреи, тоест статус на милет в 
рамките на отделна Църква. Освен това, изтъква Главният 
представител, докато сърби и гърци с помощта на Русия 
се стараят да разрушат Османската империя, българите са 
лоялни към нея и са готови да участват в спасяването Ӝ 
чрез европеизиране и изграждане на единна османска на-
ция. Портата, завършва брошурата, не само има право, а е 
и длъжна да решава въпроси като българския.

Специално към англичаните Чомаков се обръща с ня-
колко статии, публикувани през 1868 г. чрез лорд Стран-
гфорд (учен, дипломат, българофил) в консервативния 
лондонски „Pall Mall Gazette“. Водачът на Църковната 
борба изтъква, че българите имат право да бъдат таксува-
ни като отделна нация. Декларира се верноподаничество 
към османлиите и се осъждат няколкото бунтовнически 
опита от 1867 – 1868 (четите на П. Хитов (1830 – 1918), 
Ф. Тотю (1830 – 1907) и Хаджи Димитър (1840 – 1868) и 
Стефан Караджа (1840 – 1868), като се посочва, че макар 
българите все още да не са получили от Портата отдавна 
исканата отделна Църква, те все още, но докога ли? – не се 
поддават на революционните призиви.

Дали такава е била и логиката на турците? Най-ве-
роятно да, защото двата правителствени проекта за ре-
шение на Въпроса идват в отговор на Чомаковото про-
шение от август 1867 г., но моментът на тяхното опо-
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вестяване (октомври 1868 г., когато по повод Критското 
въстание гръцко-турски отношения се изострят почти до 
война) несъмнено е избран с цел привличане българите 
към Портата. По този начин подвизите на българските 
чети, макар до известна степен да резервират турците, 
са един от важните фактори, принудили Портата да не 
прекалява с протакането на Въпроса.

Що се отнася до обхвата на българската Църква, 
двата проекта на Портата са равни на възможния мак-
симум – в нея могат да влязат всички българи. Сами по 
себе си те представляват и много важна отстъпка, бидей-
ки категорично вмешателство, за което българите насто-
яват от самото начало, на светската власт в религиозните 
дела. Турците най-сетне поемат своята отговорност за 
решението на Въпроса, което вече не се поставя в зави-
симост от волята на Патриаршията.

Това до голяма степен се дължи на прецедента, съз-
даден от проекта на Григорий VI. Дотогава на прошени-
ята за отделна Църква Портата отговаря, че е нелепо да 
се иска такова нещо от една светска, при това мюсюл-
манска власт и ги препраща към Патриаршията. Сега, 
след като патриархът признава на българите правото на 
отделна йерархия, турците не без основание смятат, че 
е в тяхната компетенция да решават кой, въз основа на 
официално признатия от тях принцип за свобода на съ-
вестта, може да влезе в нея.

В отлика от онзи на Григорий VI турските проекти 
са формулирани не на географски, а на етнически прин-
цип: църковно-национални права се дават не на терито-
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рия, а на население. Смята се, че тук е отразен интересът 
на Портата: тъй като е трудно между българите и гър-
ците да се прокарат ясни и приемливи и за двата народа 
географски предели, от една страна, чрез проектите не 
се очертава определена област, защото в даден момент 
тя би могла да прояви национално-освободителни тен-
денции, от друга, и след евентуално такова решение бъл-
гаро-гръцкото напрежение би се запазило. Освен това 
такъв подход е напълно в духа на милет-системата, коя-
то поставя граници не между територии, а между често 
пъти обитаващи едно и също физическо пространство 
човешки общности.

Това би гарантирало, на теория поне, безусловна 
национална целокупност, защото се проектира екстери-
ториална йерархия по формула, която Чомаков последо-
вателно защитава, която изразява неговия националин-
тегралистки максимализъм („където има българин, там 
да е и Екзархията“) и която е водещото начало в цялата 
му предосвобожденска дейност.

Според първия (условно казано) от проектите, който 
българите предпочитат и който се състои от 7 точки, в 
тяхната Църква биха влезли всички митрополии, където 
мнозинството от православното население им е едино-
родно. Намиращите се в тези епархии гърци биха има-
ли свои, назначени от Патриаршията, но подчинени на 
българските митрополити, епископи. По втория, съдър-
жащ 9 точки, проект българите имат правото да изградят 
своята църковно-административна организация според 
държавно-административното деление, като, покрай съ-
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ществуващите патриаршески владици, във всеки вила-
ет получат митрополит, а във всеки санджак – епископ, 
които обаче да имат катедрите си в градове, различни от 
онези, където вече резидират фанариотските.

Въпреки включената и в двата документа уговорка, 
че българите в литургията ще споменават името на па-
триарха и ще се допитват до него по въпросите на вярата, 
даряваната им йерархия е определена като (и фактически 
би била) независима относно избирането на духовните 
им началници и управлението. Техните владици полу-
чават правото да се конституират в „правителствующ 
синод“, който да избере един главен, утвърждаван от 
Портата и пребиваващ в Цариград, митрополит.

Но и двата проекта не са съвсем канонични, докол-
кото допускат съвместно и паралелно съществуване 
в една и съща църковна област на две единоверни, но 
взаимно независими една от друга религиозни власти, и 
доколкото не очертават точно границите на българския 
църковен окръг.

На българите те са представени в Метоха от Чома-
ков, който произнася и специално слово. То после е от-
печатано и разпратено из провинцията, където е четено 
по църкви и училища.

За Пловдивския представител това е момент на триумф. 
Фактът, че тъкмо Портата сама решава, както се смята тога-
ва, Въпроса и че именно той взема мюждето, затвърждава 
неговата ръководна роля. Радващ се на турското доверие, 
той праща из провинцията циркуляри, в които четем пате-
тични редове като следните: Народът ни се освободи от ко-
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ристолюбивата власт на едно чуждо духовенство. Следова-
телно, смятаме нашето желание напълно постигнато. Да си 
честитим този светъл ден, в който поглеждаме слънцето, в 
който и ние ставаме народ и в който поемаме управлението 
на нашата религия и на нашия вътрешен живот. Нека, про-
чее, братски се поздравим с „Народът въскресе!… Наша-
та Охридска и на цяла България Архиепископия“ възкръс-
на за нов живот; нека всички се устремим този „феникс“, 
да си подадем братска и християнска ръка и да влезем пъл-
ни с високи чувства в това „антично здание“.

Макар и близка, победата още не е окончателна. Пат-
риаршията прави всичко възможно, за да противодейст-
ва, а и Русия не е казала последната си дума. За момента 
турците продължават по поетия път. Портата разрешава 
български владици да се съберат в столицата, давайки 
да се разбере, че ако те се споразумеят помежду си, тя е 
готова да им даде и ферман за учреждаване на собствена 
Църква. Покана е пратена до всичките по това време 7 
(без тези в Цариград) български архиереи, от които че-
тирима – Антим Видински, Доротей Софийски, Иларион 
Ловчански и Панарет Пловдивски се отзовават. Заедно с 
другите двама, от години непризнаващи Патриаршията, 
български архиереи (Иларион Макариополски и Паисий 
екс-Пловдивски) те съставят, освен временен Св.Синод, 
още и безусловно необходимата духовническа част на 
едно управително тяло (Привременен смесен съвет) за 
възобновяващата се Църква.

Освен владиците, българските водачи, сред които 
Чомаков запазва първенството си, от столицата бързат 



119 

да ангажират и народа от провинцията. С дата 15 октом-
ври 1868 г. те триезично (български, гръцки и турски) 
издават, представяйки ги като окончателно решение, 
двата проекта заедно със съпроводителното писмо на 
Портата в нарочна брошура, която разпращат из провин-
цията. В окръжно от 5 ноември отново се възвестява, че 
Въпросът е решен окончателно и се приканва български-
ят народ да чества по подобаващ начин това събитие и да 
изпрати благодарствени адреси до султана.

От столицата българската радост бързо се разлива из 
провинциите и дава нов силен тласък на църковните бор-
би, особено в Македония. Общонационалното празнуване 
на щастливото събитие се извършва на 6 декември, Ни-
кулден; към Цариград потича поток от тешекюрнамета.

Сега е ред на Игнатиев. Виждайки, че решението 
на Въпроса може да го заобиколи, той е принуден да 
признае правото за намеса на светската, при това ино-
верна, власт в религиозна разпра между два правос-
лавни народа.

Междувременно в началото на 1869 г. международ-
ната обстановка се променя, Източната криза утихва, ца-
рят бързо преминава от конфронтация към приятелство 
със султана. Опасността от турско-гръцка война изчез-
ва бързо, в Париж се свиква конференция на Великите 
сили, която потвърждава статуквото в Източния въпрос. 
Критските въстаници слагат оръжие. Гърция бързо се 
преориентира от туркофобия към туркофилия.

При така върналото се руско-турско приятелство 
Игнатиев пак получава силна позиция във Въпроса, чрез 
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която се постарава, доколкото може, да направи по-при-
емливо за гърците вмешателството в него на Портата.

От своя страна последната, виждайки, че по този на-
чин не само се създава нов милет, но и че той ще е оп-
ределен не по религиозен, а по териториално-етнически 
признак и няма да е враждебен на Русия, отново започ-
ва да протака. Страхувайки се обаче, че Въпросът може 
вече да получи решение без нея, тя е принудена да не 
отлага прекалено дълго.

При тези бързи и съществени промени партньор-
ството с крайната партия на Чомаков става неизгодно 
за турците. Нямайки вече такава належаща нужда от ло-
ялността на българите, Портата бърза да намали онова, 
което току-що почти официално се бе показала готова 
да им даде по Въпроса, предаден сега в ръцете на назна-
чена през януари 1869 г. от Али паша (и от него предсе-
дателствана) нова Смесена комисия. Чомаков не е неин 
член, от българска страна там влизат Г. Кръстевич (той 
съставя и двата проекта, върху които Комисията рабо-
ти), Ив. х. Пенчович и Г. Стоянович. И тримата, незави-
симо от приятелството на последния с Чомаков, са кол-
кото турски, толкова и руски довереници.

Видял се загърбен от турците, Чомаков веднага за-
почва борба, за да отстоява позициите си. Той упорства 
да придава на турските проекти сила на решение и аги-
тира в столицата и епархиите за протести срещу новата 
Смесена комисия. Но във финалната фаза на Въпроса, 
за достигането до която заслугата е главно негова, той 
остава изолиран. Игнатиев най-сетне постига целта си.
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И в новата Смесена комисия най-труден се оказва 
въпросът за определяне съдбата на смесените епар-
хии. Чомаков дълго, упорито и напразно настоява за 
съответната формулировка от първия правителствен 
проект. Там впрочем конкретен начин не е указан, но 
явно е било договорено – или пък се е схващало като 
разбиращо се от само себе си, – че религиозните на-
чалници, след като извършат преброяване на населе-
нието, ще отделят регистрите на българите. По този 
начин мерило за национална принадлежност биха били 
не субективни (и следователно по-несигурни – като са-
мосъзнанието), а обективни етнодетерминатори (като 
например езикът). Такъв подход се защитава от нем-
ското понятие за нация.

Смесената комисия обаче възприема свързвания с 
френската национална идея плебисцитен принцип, който 
се смята за по-адекватен на Модерното време, но кой-
то и конкретно, и изобщо, е податлив на опорочавания. 
Той вероятно е бил наложен от генерал Игнатиев, пред-
ложил го още в 1865 г. като способ за разпределение на 
смесените епархии. Тогава посланикът се надява той да 
е еднакво приемлив и за гърци, и за българи, тъй като 
благодарение на него да получат там превес, първите ще 
могат да разчитат на преобладаващото си влияние, вто-
рите – на численото си превъзходство.

Така териториалната неопределеност на българската 
Църква е в голямата си част отстранена, с което възра-
женията от канонично естество срещу нея губят основа-
телност. С това се намалява нейният обхват, но пък за 
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сметка на това тя не е лишена от подкрепата на послуш-
ните на Русия православни Църкви (това ще се окажат 
всички негръцки такива плюс една гръцка – Йерусалим-
ската) и не е напълно зависима от турците.

Руският дипломат успява да подбере и натоварен със 
символика момент за промулгация на учреждаващия но-
вата Църква официален акт. Това е февруари 1870 годи-
на. Докато Чомаков иска нова Охридска архиепископия, 
която би събуждала омраза към премахналите я гърци и 
благодарност към сто години след това възстановяващи-
те я турци, предпочетената от руския посланик дата най-
вече напомня, че точно преди 1000 години българската 
Църква, след лутане между Рим и Цариград, окончателно 
се определя на страната на Изтока.

Така се стига до султанския ферман от 27 февруари 
1870 година. Той се състои от 11 члена. Макар да въз-
приема названието, което Григорий VI дава на българ-
ската Църква, височайшият акт повтаря в повечето си 
пунктове първия проект на Портата, като все пак по най-
съществения въпрос – за разграничението между двете 
Църкви – е до известна степен компромис между гео-
графския подход на Патриаршията и етническия на Пор-
тата. В член 10 на документа, където се урежда въпрос-
ната материя, от една страна, се очертава един безспо-
рен екзархийски диоцез (обемащ, с някои изключения, 
Мизия, Северна Тракия и една епархия от Македония), 
към който се допуска присъединяване на всички онези 
епархии, които в плебисцит поне с двете трети от своите 
жители биха пожелали това.
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Въпреки че Ферманът не урежда въпроса за седали-
щето на екзарха, в крайна сметка той се настанява в им-
перската столица, както бяха предвиждали и двата про-
екта на Портата.

Екзархията, въпреки че се основава на правото на 
Охридската архиепископия, не е нейно продължение, а 
нова институция. Тя е компромис между каноничната, но 
тясна Църква на Григорий VI от май 1867 г., и широката, 
но не съвсем канонична йерархия от двата проекта на 
турците от октомври 1868 година. Това решение може да 
се смята достатъчно изгодно за българите.

Става почти чудо. Страхувайки се, че благодарение 
на Чомаков Портата ще отнеме от руското влияние прос-
транството между Дунав и Егея, през 1867 г. Игнатиев 
притиска патриарх Григорий VI да излезе с екзархийския 
си проект. С това започва един вид наддаване между тур-
ци и руси за трайните симпатии на българите, поради кое-
то повече от 30-годишния Църковен въпрос в по-малко от 
3 години получава много благоприятно за тях решение. 
Това ускорено развитие взема началото си най-вече от 
скандалния Стоянчомаков адрес от края на 1866 година.

Дали докторът се е целел точно там, или това е игра 
на капризната съдба, не е много ясно. Важното е, че, 
независимо каква оценка ще получи в морален аспект, 
прагматически неговият критски ход води до огромна по-
беда, извоювана без кръв или материални жертви. Раз-
бира се, тя става възможна благодарение на уникалното 
положение, което България заема в тогавашната фаза на 
Източния въпрос. Не е за подценяване и фактът, че по-
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голямата част от българския народ постоянства в отказа 
си да признава Цариградската патриаршия. Но сигурно 
и двете благоприятни обстоятелства не биха имали кой 
знае какъв резултат сами по себе си без твърдостта, по-
стоянството, вярата, куража – а защо не и без политичес-
кото майсторство? – на Пловдивския представител.

* * *
60-те години на ХІХ век са най-важният период в живота 
на Чомаков. Зад него твърдо застава Пловдивската епар-
хия и за това, което върши, в продължение на 12 години 
му плаща заплата. Той става първият професионален по-
литик на модерна България.

В 1864 г. Чомаков е избран и за председател на При-
временния съвет на (само фактически съществуващата) 
българска национална Църква. По този начин и фор-
мално той вече е мирският водач на Църковната борба. 
Макар да дели първото място с Иларион Макариополски 
и да няма официален мандат от целия български народ, 
той фактически се превръща в негов главен представи-
тел – пред Високата порта, пред посолствата на Велики-
те сили, пред Патриаршията.

Главно благодарение на Чомаков Въпросът получа-
ва своето решение, което обаче за него самия се превръ-
ща в поражение – от центъра е изместен в периферията. 
С упорството и дързостта си той раздвижва сили, които 
са извън неговия контрол и които лесно от национален 
водач го превръщат във второстепенна фигура.
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
В БОРБА ЗА ЕКЗАРХИЯТА

(Цариград, 1870 – 1878)

В 1870 г. българите получават официално правото да се 
конституират в отделна национална Църква. Реализи-
рането на тази върховна санкция иска обаче още много 
воля, умения и усилия. Затова и Църковното движение 
не приключва, а преминава в следващата си фаза, която 
ще трае до Освобождението. Четири са основните про-
блеми през това време: 1. изработване и приемане на ус-
тав; 2. приложение (и изменение) на Фермана; 3. отвою-
ване на смесените епархии; 4. политиката на Екзархията 
в условията на новата Източна криза (1875 – 1878). И в 
четирите Чомаков играе изключително важна, а на мо-
менти и първостепенна роля.

* * *
Не на „главния представител“ Чомаков, а на „коми-
сарите“ Кръстевич и х. Пенчович великият везир Али 
паша връчва на 28 февруари 1870 г. Екзархийския фер-
ман. След това Българо-гръцката комисия се разпуска 
и работата отново се връща в Привременния смесен 
съвет. Там на първо време изпъква най-вече Кръсте-
вич, комуто сега изглежда предопределена ролята на 
български водач.

B C67B C67B C67B C67B C67B C67
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Той е вещ в богословието, правото и историята и се 
ползва с доверието и уважението както на българите, 
така и на Портата, Патриаршията и руското посолство. 
Съставител е на Фермана, подготвя и проекто-устава на 
новата Църква. Но той не е борец. Освен че изглежда 
формалист, нему липсва както енергията и решимостта, 
така и политическия нюх на Чомаков. Кръстевич е готов 
за помирение и отстъпки, макар в обществените настрое-
ния на българите да преобладават, активизирани от Фер-
мана, борбеност и неотстъпчивост.

С някои промени в конфигурацията и сега пред нас 
ще застанат двете основни групировки в Църковното 
движение от предишното десетилетие – русофили и на-
ционали. Макар най-важното в техните характеристики 
да идва от отношението им към Русия, в хода на самите 
събития, а и в историческата книжнина, повече се използ-
ват други названия – „Червени“ („Крайни“, „Млади“, 
„Либерали“), начело с Чомаков, и „Бели“ („Умерени“, 
„Стари“, „Консерватори“), водени от Кръстевич .

Чомаковата формация би било най-коректно да оп-
ределим, по примера на Петко Славейков, един (плюс 
Хр. Тъпчилещов, Георгаки Стоянович, Панарет Пло-
вдивски) от общо неколцината най-близки и дълговре-
менни съратници на Доктора, като „Народна партия“, 
„Партия на народното [= националното] единство“, 
„Национална партия“.

Не е излишно да се отбележи, че Чомаковата партия, 
на която липсва идейна и социална хомогенност, се сдо-
бива с нещо като централен ръководен орган. Наричат 
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го „Кръжок на д-р Чомаков“, „Либералния кръжок“ 
или просто „Кръжока“. Освен горепосочените, сред 
най-видните му членове са Т. Икономов, даровит публи-
цист и сетне един от изтъкнатите строители на Третата 
българска държава, бъдещият митрополит Симеон Вар-
ненско-Преславски, митрополит Методи Старозагорски 
и екзарх Йосиф І, Др. Цанков. Повечето от тях обаче 
след Априлското въстание се прехвърлят в русофилския 
лагер. Впрочем по това време делението на русофили и 
националисти е неуместно. По-точно би било да се го-
вори за „Партия на националното освобождение“ и 
„Партия на националното единство“. Така или иначе 
от изброените тогава верни на Пловдивския представи-
тел остават само Панарет (условно) и Йосиф.

Месец след издаването на Фермана се конституира 
нов състав на Привременния съвет, който Високата пор-
та официализира на 30 март. Той си изготвя специален 
печат, състоящ се от пет части (една от тях е поверена 
на Чомаков), и започва, според съставени от Кръстевич 
правила, да обсъжда екзархийския проектоустав – и той 
все подготвен от Кръстевич.

Тъкмо сега Чомаков влиза в поредната си схватка. В 
Съвета той скоро стига до остри словопрения с Кръсте-
вич, срещу когото във в. „Турция“ излиза нелишено от 
лични нападки анонимно „писмо“, което както с духа си, 
така и с „отличителната неграмотност в стила и ези-
ка“, уличавало Чомаков като свой автор.

Това твърдение заслужава известно внимание. Чо-
маков не получава високо образование на български. 
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Родния си език той изучава само няколко години в ки-
лийното училище на Копривщица. Сетне се учи на гръц-
ки в Пловдив, на о. Андрос и в Атина. После следва в 
Пиза и Флоренция на италиански. Накрая специализира 
на френски в Париж. Освен това тогава все още няма 
нормиран български и затова всеки, в по-малка или по-
голяма степен, се изразява на свой собствен език. Така е 
и с Чомаков, който също използва специфична лексика, 
морфология и синтаксис, които (особено последният) са 
доста повлияни от гръцкия (с който Чомаков често си 
служи) и от църковнославянския.

Могат да се намерят немалко неправилности в тек-
стовете, излезли изпод неговото перо. Причината веро-
ятно е най-вече в това, че и пишейки, той използва устно 
по стила си слово. Но именно в оралната си форма то е 
съставлявало силата на Чомаков. Неговият език, въпре-
ки пренебрежението към синтаксиса, на немалко места – 
както може да се съди и от приведените дотук цитати – 
притежава голяма експресивност.

За своя неособено добър български Чомаков вероят-
но е бил повлиян и от многоезичието си – писмено и го-
воримо той непрекъснато си служи с гръцки и френски; 
устно редовно използва и турски. Трябва да е знаел и 
италиански – нали в Италия завършва висшето си обра-
зование. Можем да допускаме и че е превеждал от ита-
лиански. Думата си е казвал и холеричният му темпера-
мент. Мозъкът му няма време, а и търпение, да оформи 
педантично всички реакции, които поражда у него външ-
ната действителност. Десницата му пък, нерядко скована 
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от ревматични болки, не смогва да запише онова, което 
изригва от ума му.

Затова той ползва и перата на други автори. Френски 
текстове му съставят полски емигранти. На български, 
под редакцията на П. Р. Славейков, за него в началото 
на 1870 г. бъдещият митрополит Симеон пише обемис-
тата поредицата статии във в. „Македония“ под общото 
заглавие „Належащи размишления“18, в която се изла-
гат възгледите на Чомаков за устройство на Екзархията. 
Тъкмо този текст е следващият жалон в неговата дейност.

Тук пловдивският представител се обявява за модер-
но организирана йерархия: евтина, ефикасна и контроли-
рана от народа. Като лайтмотив на неговите „Размиш-
ления“ може да се определи грижата как изграждащата 
се Екзархия да се предпази от деспотизъм, леност, влас-
толюбие, сребролюбие, междуособици. Новата Църква 
трябва да се основава на народния суверенитет и невед-
нъж, пряко или косвено, Чомаков настоява, че народът е, 
който притежава властта в Църквата и че той само я де-
легира на свои избраници. За да се реализира правилно и 
в пълна степен народният суверенитет, е необходимо на 
всички нива да има избираемост и сменяемост.

Впечатлението от „Размишления“ е, че се разисква ус-
тройство на държава, а не на Църква. Това не е случайно. 
Неведнъж Чомаков изтъква, че на Изток Църквата е поли-
тическа организация в религиозна форма. При обсъждани-

18 Вж. този текст in-extenso, заедно с по-цялостна интерпрета-
ция, тук в приложението.
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ята в Съвета негови противници с негодувание питат аме-
риканска република ли устройват или православна Църква. 
Този упрек е справедлив. Чомаков мисли не толкова за ре-
лигия и традиции, колкото за това как Екзархията да въплъ-
щава принципите на модерната демокрация, как българите 
да придобият политически опит, как да бъдат управляващи 
и как, като управлявани, да се пазят от присъщата им до-
нейде апатия, за да контролират управниците си.

Ако към изразените в „Размишленията“ идеи до-
бавим още гледищата, че Цариград следва да е седалище 
на Екзархията и – съгласно познатия ни вече национал-
интегрализъм, – че тя трябва да обема всички българи 
(конкретно става дума за смесените епархии според сми-
съла на чл. 10 от Фермана, тоест за Македония и Южна 
Тракия, които не трябва да бъдат жертвани заради поми-
рение с Патриаршията), ние ще имаме кажи-речи цялата 
програма, по която Чомаков работи за устройството на 
нововъзстановената българска йерархия.

Проектоуставът на Кръстевич, който Съветът започ-
ва да обсъжда през април 1870 г., се отличава със своята 
относителна консервативност. Той предвижда ограни-
чено участие на миряните, усложнена и многостепенна 
избирателна система, пожизнен и притежаващ широки 
пълномощия екзарх.

При обсъждане на проектоустава главният сблъсък 
на гледища в Съвета се фокусира във въпроса: Сменяем 
или пожизнен екзарх? Тъй като не се постига общо ста-
новище, неговото решение, без проектопредложение, се 
оставя на Църковно-народния събор.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. В БОРБА ЗА ЕКЗАРХИЯТА
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Свикването на последния трябва, както изглежда, да 
се отдаде най-вече на инициативата на Чомаков, защото 
то много повече хармонира както с неговите възгледи, 
така и с неговите интереси, отколкото с онези на негови-
те противници. В Събора участват общо 50 представите-
ли, избрани – къде повече, къде по-малко според прави-
лата – от страна на целия български народ.

Въпреки че на моменти търпи поражения, тук Чома-
ков е в стихията си. По основните контроверсии мнозин-
ството на Събора е на негова страна и фактически в клю-
човите си положения първият екзархийски устав може да 
се смята за – пряко или косвено – негово дело. Това се 
дължи не само на качествата му като политик, но най-вече 
на факта, че гледищата му изразяват водещите обществе-
ни настроения. Чомаков, благодарение на широките си 
връзки и на многогодишната си дейност, познава добре 
нуждите и стремежите на българския народ и се стреми 
тъкмо зад тях да застава. Основателно в некролога му се 
казва: „действително чрез устата на Чомаков говоре-
ше народът“. Оправдава се наблюдението, което десет 
години преди това прави френският пловдивски консул 
Шампоазо: Чомаков наистина става един вид народен три-
бун – и на това се дължат постиженията му.

Форумът е открит на 23 февруари 1871 г. с моле-
бен и слово на председателя Иларион Ловчански. След 
него думата взема Чомаков и в дългата си реч описва 
тактиката, с която е решен Въпросът, като без особени 
заобикалки нееднократно сочи своята и на Пловдивската 
епархия първостепенна роля. Това обаче не изглежда да 



Обща снимка на делегатите от последното 37-о заседание  
на Църковно-народния събор, 24 юли 1871 г. Автор Паскал Себах
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е направено от тщеславие, а по политическа сметка – с 
успеха си през предишното десетилетие Чомаков аргу-
ментира необходимостта да бъдат усвоени неговите идеи 
за устройството на Екзархията и за по-нататъшното Ӝ 
развитие.

Кръстевич и Иларион Макариополски, които всъщ-
ност Чомаков атакува, се оказват неподготвени. Първи-
ят също произнася дълга, но – доколкото може да се съди 
от протокола – слаба реч. При това, накрая се вижда за-
дължен да потвърди първостепенните заслуги на доктора 
в решението на Въпроса: „трябаше деятели – заявява 
той. – Тии ся намериха да са здрави! От тях най-първий 
е бил г-н Ст. Чомаков, без когото надали можеше да 
се свърши работата“.

Началният ход на Чомаков е силен и в следващи-
те месеци тъкмо неговите гледища ще вземат връх в 
най-важните разисквания – включително и по въпроса:  
пожизнен или сменям екзарх? В съгласие с това ключово 
решение целият Устав е просмукан от либерално-демо-
кратичния дух, защитен година по-рано в „Належащи-
те размишления“. Той е истинско постижение на бъл-
гарския народ в ускореното усвояване и в адаптацията 
на класическите форми на представителната демокрация. 
Чрез него той не само полага основите на своята нацио-
нална Църква, но и усвоява перспективните модели на 
политически живот.

Следва обаче да се отбележи, че Портата никога не 
утвърждава изцяло Екзархийския устав. Още преди Ос-
вобождението той бива нарушаван и от самите бълга-



Паметник за освобождението на Българската църква. 
Литография от Николай Павлович, 1872 г.
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ри, а след това е подложен на промени. Най-сериозната 
от тях е извършена през 1883 г., когато екзархът става 
пожизнен, участието на миряните в управлението бива 
ограничено, като смесените съвети стават само духовни.

На Църковно-народния събор Чомаков триумфира. 
Не само негови разбирания лягат в основата на Екзар-
хийския устав, не само му се признават първостепенни 
заслуги в решението на Въпроса, но и се взема (останало 
неизпълнено) решение той да бъде материално възнагра-
ден и да е пожизнен член на Смесения екзархийски съвет.

Чомаков има всички основания да бъде напълно до-
волен от работата на Събора и много да съжалява, както 
пише в отчета си за 1871 г. пред Пловдивската епархия, 
че неговите участници са принудени, и то преждевре-
менно, да напуснат столицата. Една от причините за това 
без съмнение е, че Портата, в съгласие с Умерените на 
Кръстевич, гледа с неодобрение на българския форум 
като цяло и след привършване на работата му върху 
Устава не разрешава екзархът, какъвто при наличното 
съотношение на силите със сигурност би станал Чома-
ковият приятел Панарет, да бъде избран там. Български-
ят първосвещеник, чийто избор Чомаков настоява да се 
състои в Събора, бива излъчен в друго време и при други 
условия – и в крайна сметка не измежду владиците от 
неговата партия.

* * *
Скоро след закриването на Събора Чомаков има сре-
ща с Васил Левски – бунтовнически водач, сочен като 
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ученик на Джузепе Мацини. Обесен от турците през 
февруари 1873, Левски днес е най-популярната исто-
рическа личност сред българите. Това е повод тук да се 
отдели още малко внимание на Революционната партия 
през Възраждането, към която българската историогра-
фия има подчертан пиетет.

След смъртта на Раковски (1867) начело на българ-
ските националреволюционери застава Любен Караве-
лов, земляк и далечен роднина на Чомаков. Каравелов 
оглавява създадения през 1869 в Букурещ БРЦК, но като 
талантлив писател и блестящ журналист той държи най-
много на словото и си остава един вид „кабинетен ре-
волюционер“. С практическата дейност по създаване на 
разклонена конспиративна мрежа в България се нагърб-
ва Васил Левски, разочарован от дотогавашната четни-
ческа тактика19 на българските бунтовници.

Постигнал успехи в разширяването и консолидаци-
ята на Революционнната партия, Левски се обръща към 
Еволюционистите. За разлика от мнозина бунтовници, 
които са враждебно или пренебрежително настроени към 
тях, той е убеден в нуждата от общ патриотичен фронт и 
затова би трябвало или да ги привлече в своя лагер, кое-
то не изглежда много реалистично, или да се споразумее 
с тях на компромисна основа, за да спечели, ако не съюза 
им, то поне благосклонния им неутралитет. Лятото на 
1871 е особено благоприятно за революционен сондаж 
на Еволюционистите в самата столица на Империята. От 

19 Вж. тук по-горе

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. В БОРБА ЗА ЕКЗАРХИЯТА
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една страна, в този момент Църковният въпрос в голяма 
степен изглежда решен. От друга, отказът на светската 
власт да позволи излъчване на първосвещеник създава 
впечатление, че българският възрожденски реформизъм 
е попаднал в задънена улица.

Тъкмо тогава Левски, според спомени на съвремен-
ници, за трети път посещава града на Босфора и се среща 
с водачи на Еволюционистите. Той гостува за няколко 
дни в дома на х. Ив. х. Пенчович. По животрептущите 
български въпроси се водят дълги разговори, в които 
участие вземат и още неколцина столични патриоти. Лев-
ски препоръчва на своите домакини да не свалят градуса 
в борбата с Патриаршията, за да продължат да ангажират 
вниманието на турците, докато бунтовниците се пригот-
вят и издебнат сгоден час, за да обяват общобългарско 
въстание. В станалите оживени спорове събеседниците 
се съгласяват, че за отхвърлянето на турското владиче-
ство революционерите и реформистите могат да бъдат 
еднакво полезни. Левски получава и пари за делото си.

Другата важна цариградска среща на Левски е с Чо-
маков, с когото до този момент революционерите невед-
нъж, но и, както изглежда, все безуспешно се опитват 
да установят някаква форма на единодействие. Тя не из-
глежда толкова резултатна, колкото онази с х. Пенчович. 
Чомаков заявява: Противен съм на всякакви тайни рево-
люционни комитети, на всяко въстание; всички истински 
патриоти трябва да работят за едно: добиване черковни 
правдини; Черквата ще роди училище, училището ще 
роди свободомислие, а свободомислието ще извоюва 



Васил Левски (1837 –1873)
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свободата без кръв. Левски отвръща, че свободата не се 
нуждае от Църква, а от революция.

Твърде е вероятно тези срещи да са протекли по опи-
сания начин, т. е. при цариградските си сондажи Левски да 
е пробвал два различни подхода: по-компромисен спрямо 
х. Ив. х. Пенчович и по-твърд спрямо Чомаков. Какъв е 
ефектът от тези усилия? Х. Ив. х. Пенчович не се оказва 
искрен в благосклонността си към Левски и донася на тур-
ците за неговата дейност, а по-късно е член на Извънред-
ната комисия, която му иска смъртно наказание.

Що се отнася до Чомаков, година по-късно Левски 
може да е научил удовлетворителни вести от Петър Бер-
ковски, с който се среща в Хасково при основаването в 
началото на ноември 1872 на тамошния революционен 
комитет. Два-три месеца по-рано П. Берковски, един от 
най-идеалистично настроените български националре-
волюционери, пребивава в Цариград. Чакайки учител-
ско място от Екзархията, той се запознава с живота на 
столичните българи, като няколко пъти се среща с Чо-
маков, който с внимание и любопитство го разпитва за 
делата на емиграцията във Влашко и за нейните водачи, 
особено за Любен Каравелов. Чомаков уверява госта 
си, че българските Кавур, Гарибалди и Мацини20 още не 

20 Това, както е известно, са тримата най-важни дейци в точно 
по това време завършилото освобождение и обединение на ита-
лианците – Кавур представлява либералния, а Мацини и Гари-
балди демократичния лагер в Ризорджиментото. Кавур действа 
политико-дипломатически и военно отгоре, а Мацини и Гарибал-
ди са за революция отдолу; в решителния момент Гарибалди при-
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били родени, но наближавало времето да се родят и те 
за освобождението на своя народ. За момента обаче не-
говото политическо верую било: напред просвещение, а 
после – освобождение. Един от тези разговори в дома 
на Чомаков завършва с революционни песни, които Бер-
ковски изпълнява по молба на домакина, чиито дъщери 
пригласят на пиано. Прочее една година след срещата си 
с Левски Чомаков вече не е така категоричен в своята 
привързаност към мирното политическо действие, с кое-
то бе решил Църковния въпрос; очевидно, когато е ста-
вало дума и за отхвърляне властта на турците, той би бил 
готов да прояви интерес и към оръжието.

Наистина няколко години по-късно Чомаков осъжда 
Априлското въстание – но само защото то бързо се из-
ражда в клане над българите и защото провокира чужда 
военна намеса, която според него от освободителна лесно 
може да се превърне в завоевателна. Впрочем и Левски 
не би одобрил едно толкова неубедително от военно-тех-
ническа гледна точка въоръжено начинание, което при 
това не се опира главно, ако не изключително, на собст-
вените сили на българския народ. Да припомним, че за 
успешен бунт той предвиждаше поне 10 – 15 години ши-
рокомащабна и скрупульозна подготовка. Но и Чомаков 
няма нищо против една добре изпипана освободителна 

ема сътрудничество с Кавур за освобождение и обединение на 
Италия под скиптъра на Виктор Емануил ІІ, докато Мацини, ка-
то безкомпромисен републиканец, се изказва остро против тази 
комбинация, но обективно е фактор в нейната посока.
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акция с оръжие в ръка. „Опрени на правата, които ни 
дава новата конституция – говори той след промулги-
рането на първия модерен основен османски закон през 
декември 1876, – ще завземем всички служби в нашата 
родина, здраво ще се организираме, ще се цивилизоваме, 
ще се въоръжим и в даден момент ще строшим тур-
ския ярем. Докато, ако русите завладеят ро дината ни, 
нашата националност ще изчезне завинаги.“

Макар сведенията по този въпрос да са оскъдни и не-
сигурни, може да се допуска, че при определени условия 
Чомаков би влязъл в ролята на един български Кавур – 
т.е., би сътрудничил активно с революционерите в името 
на единна и независима българска държава.

* * *
Пред Църковното движение продължава да стои като 
основен и въпросът за взаимоотношенията с Патриар-
шията.

Руският посланик налага издаването на Фермана, но 
поставя неговото прилагане в зависимост от помирение-
то на двете спорещи страни. А пък последното зависи от 
това какви отстъпки българите биха направили по при-
ложението на втората част от член 10, т.е. от това как 
ще се разпределят смесените епархии. Два задкулисни 
опита (1870, 1871 ) за българо-гръцко помирение се про-
валят. През лятото на 1871 г. Съборът свършва Устава и 
го представя на турците за утвърждаване, искайки съще-
временно разрешение за избор на екзарх.

Но Портата не бърза да отговаря, тласкайки по же-
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лание, разбира се, на Игнатиев, българите към нов кръг 
преговори с Цариградската църква, където пък послед-
ният осигурява (септември 1871 г.) нов и подходящ за 
случая патриарх – Антим VI Куталианос (1871 – 1873). 
Към преговори между българи и гърци сега вече се прис-
тъпва открито и официално. Неведнъж в Събора Чома-
ков показва силата си, та затова този път и той е включен 
в контактната група.

Отначало всичко тръгва добре. Новият патриарх, ма-
кар и стар, е умен, опитен и гъвкав. Антим VI кокетира с 
българите и обещава на Игнатиев да реши спора. Но ско-
ро се стига до същността – териториалните граници меж-
ду двете Църкви. Тук противоречията за пореден път се 
оказват непреодолими. От смесените епархии Антим VI 
отстъпва най-много 14, като в замяна иска обезсилване 
втората (плебисцитната) част на член 10 плюс българите 
да плащат годишен данък и да поемат част от патриар-
шеския дълг. Партията на Кръстевич е готова да прие-
ме тези условия. Не така мисли Чомаков. Той успява да 
убеди другарите си да искат всичките смесени епархии. 
Максимално сближили при тези преговори гледищата си, 
сега българи и гърци отново започват да се раздалечават, 
страстите се нажежават.

Без архиерейска служба от 1861 г., цариградските 
българи на 6 януари (Богоявление) 1872 г. повтарят Ве-
ликденската акция от 1860 година: отвеждат трима бъл-
гарски владици (двамата Иларионовци плюс Панарет) в 
„Св.Стефан“ на Фенер и уж насила ги принуждават да 
отслужат тържествена литургия без безусловно необхо-
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димото според каноните патриаршеско разрешение. На 
края е изречена и специална молитва за султана осво-
бодител, възхваляван и в предварително напечатани и 
раздадени на присъстващите Славейкови стихове, а в те-
леграми до провинцията българската Църква се обявява 
за учредена въз основа на Фермана.

След тази литургия, която влиза в историята с име-
то „Богоявленска акция“, българо-гръцката религиозна 
разпра пламва с невиждана сила. За помирение скоро не 
би могло и дума да става. Преговорите са за дълго пре-
къснати, а Ферманът бързо-бързо прави първата реши-
телна крачка в своето приложение.

Няма съмнение, че акцията е дело на Чомаковата 
партия. Кой по-точно обаче е първоначинателят? Игна-
тиев, който се чувства най-много ощетен от Богоявлен-
ската акция, е убеден, че тя е дело лично на Чомаков. 
Наистина борбата между тях двамата и след издаването 
на Фермана не се прекратява. В началото руският посла-
ник има голям превес, постепенно обаче копривщенецът 
уравновесява, а на моменти даже и надделява.

След Богоявленското богослужение Игнатиев чрез 
Геров и букурещкия си консул отново – и все така безус-
пешно! – се опитва да настрои срещу стария си против-
ник Пловдив и емиграцията във Влашко. Дали по под-
тик или от желание да се харесат на руското посолство, 
срещу Чомаков действат и турски министри. Например 
в началото на 1874 г. външният министър Рашид паша е 
готов да лиши от заплата членовете на Смесения съвет 
и, оставил по този начин Чомаков без препитание, да му 
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даде длъжност в провинцията, за да го отстрани от упра-
влението на Екзархията.

Противоборството Игнатиев – Чомаков от предиш-
ното десетилетие продължава с ненамаляваща сила. Ва-
жно е да се отбележи обаче, че и двамата не са чужди 
на идеята за помирение и сътрудничество. Така през 
пролетта на 1874 г., заради (силно, но кратковременно) 
разрастващото се в Македония униатство21, Чомаков 
е готов, както през 1861 г. срещу Йосиф Соколски, да 
се разбере с русите, като приеме Екзархията да изнесе 
своето седалище от Цариград и уреди отношенията си 
с Патриаршията. „Дали превращението на Чомаков е 
искрено – докладва Игнатиев на Горчаков – и наистина 
ли той има същата цел като нас, ще проличи незабав-
но от неговите действия, а аз бих бил щастлив да го 
срещна на пътя, по който бихме вървели заедно.“ 

Впрочем измамен в подобна ситуация през 1861 г. от 
Лобанов-Ростовски, искрен ли е бил сега Чомаков или 
просто се е престорил на уплашен от унията, за да убеди 
посланика, че положението със сигурност е сериозно и 
са необходими адекватни отстъпки? Неизвестно. Но Иг-
натиев наистина решава, че перспективата за достоен за 
внимание успех на католиците не е за пренебрегване – и 
за да го предотврати, разрешава на Портата да издаде 
първите македонски берати на Екзархията.

През 1876 г. отново срещаме копривщенеца в руското 
посолство – сега той иска помощ за присъединяване на 

21 Вж. тук по-долу
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смесени епархии към Екзархията не чрез истилями, а чрез 
махзари. Този път Игнатиев е безрезервен в недоверието 
си. Той печели и завързалия се спор за това кой е крив 
и кой прав. Бъдещият Йосиф І, който е близък на Чома-
ков и присъства на тази среща, преценява, че последният 
бил хубаво „набрулен“ от Игнатиев, на когото отрежда 
и последната дума: След като го бил измамил с Богояв-
ленската акция, сега Чомаков искал да каже, че може да е 
сбъркал, защото го карал по български (тоест без финес?), 
а посланикът му възразил: „вий си имахте тънкостите, 
но мислехте да излезете от мене по-изкусен“.

В крайна сметка надделява Игнатиев. През пролет-
та на същата 1876 г. той успява да убеди турците да 
отдалечат Чомаков от Цариград, като го назначат кон-
сул – първо в Керч, после в Милано. Вземайки повод от 
това, екзарх Антим пък го уволнява от Смесения съвет 
на Екзархията. Но бързо станалите персонални промени 
по върховете на Империята осуетяват изпълнението на 
това решение – вместо русофила Махмуд Недим паша, 
най-влиятелен става Мидхат и Чомаков не само не на-
пуска Цариград, но и в разстояние на една година става 
член на Държавния съвет и триумфално се завръща в Ек-
зархията, като успява да свали екзарх Антим и да го за-
мести с Йосиф. Година по-късно обаче руският посланик 
получава кажи-речи пълен реванш: османският премиер 
Ахмед Вефик паша, за да му се хареса, уволнява Чома-
ков от Държавния съвет. Тъй като и в онзи момент няма 
изгледи и екзархът да запази седалището си в Цариград, 
докторът се вижда принуден да напусне столицата.
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Не така обаче завършват отношенията им. За те-
хен край може да се смята следният епизод: през 1879 г. 
Игнатиев, в качеството си на Нижегородски генерал-
губернатор, изпраща на оглавяваното от Чомаков дру-
жество „Св. Пантелеймон“ крупно дарение. Туряйки 
някогашния си противник начело на списък от дарите-
ли, докторът пише във в. „Марица“: „Благодарност 
към Н[егово] Превосход[ителство] генерал-адютант 
граф Игнатиева за дето благоизволи да даде трудът 
си да събере от нижегородските първенци в полза на 
Дружеството помощта 2000 рубли“. 

Но до тази развръзка има още много време. През 
януари 1872 г. враждебността, впрочем в доволно ди-
пломатични форми между двамата мъже е в разгара си – 
като е важно да се отбележи, че големият печеливш от 
нея е България.

В отговор на Богоявленската акция Антим VI ре-
агира остро – между другото поисква и служилите без 
негово разрешение владици да бъдат пратени на заточе-
ние. Махмуд Недим паша, по съвета на руския посланик, 
изпълнява това искане. На пръв поглед сякаш нещата се 
връщат в април 1861 г., когато Иларион Макариополски 
е пратен на заточение, а Църковното движение засяда за 
дълго в безрезултатни преговори с патриарха.

Но този път българите имат ферман и турците биха 
накърнили прекалено много престижа си, ако откажеха 
да се съобразяват с него. Разбрало, че бърка, турското 
правителство не само се връща назад, но и дава компен-
сации на българите. Заточението на владиците трае само 
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четири дни. Освен че Портата ги връща в Цариград, тя 
веднага издава и разрешение за избор на екзарх. Напра-
вил жест на българите, великият везир се обръща с реве-
ранс и към руския посланик, като не утвърждава избора 
за екзарх на Чомаковия човек Иларион Ловчански. След 
тази кесарова намеса на Съвета не остава друго освен да 
избере за свой председател Игнатиевия кандидат – Ан-
тим Видински.

Следващият голям сблъсък на Чомаков с негови-
те противници е във връзка с отдавна желания (но сега 
конкретно подготвян) Църковен събор от Патриаршията, 
която смята, че, обявявайки Екзархията за схизматична, 
ще задържи много българи под властта си. Докато пар-
тията на Умерените всячески се старае да отклони такава 
възможност, Чомаков, в съгласие с възгледите си за не-
обходимост от максимално отдалечаване от гърците, се 
стреми тъкмо към обратното.

През пролетта и лятото на 1872 г. сред Крайните 
около в. „Македония“, се поражда въпросът: „какво 
ще направи патриархът, ако направим една стъпка 
напред и даже ако изменим някои неща в нашата 
Черкова“. Изразител в печата на тези настроения става 
Т. Икономов със статия в сп. „Читалище“, на която 
туря същото заглавие – „Една стъпка напред“. В нея 
се изтъква, че българите трябва да търсят не в каноните 
и в решенията на вселенските събори основания за съз-
даване на собствена йерархия, а в утвърждаващите се 
след Великата френска революция от 1789 г. права на 
личността и на нацията.
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Тази статия вдига безпрецедентен за българските 
условия шум. Екзархийският Св. Синод в нарочна де-
кларация веднага я заклеймява като посегателство върху 
православието. За да дискредитират противниците си, 
Умерените конкретизират това обвинение – касаело се 
за опит да се вкара Екзархията в протестантизма и за въ-
веждане на принципа „вярата може да се променява 
като дрехата“.

В словоборството се включва и в. „Македония“, из-
лизайки с може би най-смелия текст на легалната ни пуб-
лицистика през Възраждането – статията „Двете касти 
и власти“. Ако „Една стъпка напред“ е проникната от 
идеята за радикално религиозно реформаторство, Сла-
вейковата публикация излъчва не по-малко радикален 
социално-революционен патос. Тя е достойна за лебедо-
ва песен – каквато и става – на този вестник.

Славейков се обявява срещу двете касти (= съсло-
вия), които, по подобие на положението в Патриаршия-
та, вземат властта в Екзархията – чернокапците и чор-
баджиите, като припомня, че народът е водил църков-
ната си борба, за да се отърве и от едните, и от другите, 
против „калугерократията“ и „аристократията“. 
Ако оформящото се сега екзархийско духовенство не 
се откаже да подражава на фанариотите и не прегърне 
стремежите на народа, заплашва той, то българското 
трето съсловие ще помете, също както във Френската 
революция, с една радикална социално-политическа 
борба другите две съсловия – чорбаджиите и заелото се 
да ги обслужва духовенство.
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Умерените са убедени, че зад Т. Икономов и П. Сла-
вейков стои Чомаков и в такъв смисъл печатат простран-
ни и резки критики в няколко поредни броя на в. „Пра-
во“. Във в. „Македония“ Докторът публикува свое от-
ворено писмо с опровержения. „Аз, декларира той, нито 
имам нещо общо с Една стъпка напред, нито съм рабо-
тил, нито възнамерявам да работя за вкарване на Екзар-
хията в протестантизма.“

Тази декларация е искрена. Все пак тя се нуждае от 
повече коментар.

В своята програмна реч от октомври 1868 г., с коя-
то придружава известяването на двата правителствени 
проекта за решение на Въпроса, Чомаков призовава за 
изграждане на Църква, силно различна от Фенерската, и 
Тодор-Икономовият призив от „Една стъпка напред“ за 
йерархия в съгласие с духа на времето по същество малко 
се отличава от това. Но, от друга страна, Чомаков никога 
не се е стремил да присъедини българите към протестан-
тизма – макар да можем да срещнем и по-сетнешни твър-
дения, че той прокарвал подобни тенденции, но не пряко, 
а чрез привържениците си П. Р. Славейков и Т. Икономов. 
Като имаме предвид и последвалата му дейност, можем да 
приемем, че докторът ратува за изграждане на реформи-
рана – в съгласие с духа на Модерното време и по подо-
бие на протестантските Църкви – Екзархия, която обаче 
номинално да няма нищо общо с тях.

Освен че и „Една стъпка напред“, и „Двете касти и 
власти“ са в духа на неговите идеи за устройство на Ек-
зархията, Чомаков се възползва в пълна степен и от отра-
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жението, което създадената около тях шумотевица намира 
както у гърците, така и у турците, които скоро предлагат 
Екзархията външно да се диференцира от Православието, 
като българското духовенство възприеме различно облек-
ло, а Екзархийският ферман бъде променен.

Доколкото Чомаков, като правило, се старае да върви 
пред, а не след събитията, това обстоятелство също на-
вежда на мнението, че атаката от лятото на 1872 г. срещу 
установяващите се в Екзархията ред, политическа линия 
и личности не се е състояла независимо от него. Разбира 
се, надали е точно в унисон с Умерените да си представя-
ме люде от рода на П. Р. Славейков и Т. Икономов като 
марионетки, на които Чомаков е дърпал конците. Това 
са личности от голям мащаб. Но все пак те са ратници 
на общо дело, в което тон дава най-вече Пловдивският 
представител.

Как протича новият етап в борбата между двете ле-
гални партии в националното ни движение, на който на-
чало става прението от лятото на 1872 година? С англий-
ска подкрепа новият (от юни 1872) велик везир Мидхат 
паша разрешава на гърците да свикат Църковен събор, 
който обявява българите за схизматици, а патриарх Ан-
тим VI поисква от турците Екзархията повече да не се 
нарича „православна“, българското духовенство да се 
откаже от традиционното си облекло, Екзархийският 
ферман да бъде изменен.

Чомаков е готов охотно да изпълни тези искания, тъй 
като вижда в тях гаранция за обединение и консолидация 
на българската нация. За неговата партия е неособено 
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важно, че и гърците ще могат да държат свои владици в 
българските епархии и че ще е необходимо екзархийско-
то духовенство да промени дрехите си – каквито възра-
жения се издигат от техните противници.

Игнатиев съумява да откаже турците от намерението 
им да преобличат българския клир, подхвърляйки, че в 
такъв случай русите ще им дадат своята духовническа 
премяна.

А искането на Портата за промяна на Фермана Сме-
сеният съвет обсъжда в паметно заседание на 19 януари 
1873 г., където Чомаков губи. Скоро след това настъп-
ват и персонални промени в административните върхове 
на Империята, където се настаняват отново русофилски 
везири и въпросът бива снет от дневен ред. Но прилага-
нето на Фермана започва да боксува, а междувременно 
генерал Игнатиев подготвя нов помирителен опит между 
българи и гърци.

Опитите на Чомаков през 1872 – 1873 г. за отдалеча-
ване на Екзархията от Патриаршията са слабо резултат-
ни – нито облеклото на българското духовенство, нито 
Ферманът биват променени. Църковно-реформационни-
те му идеи също не се радват на обществено доверие. Но 
пък той подобрява позициите си в екзархийското ръко-
водство – в първия редовен Смесен съвет (16 декември 
1873) е избран с най-много гласове (10), като вторият, 
Кръстевич, е с цели 4 гласа по-назад. Така докторът си 
взема достоен реванш срещу онзи, чрез когото Игнатиев 
го бе изместил от центъра на Въпроса три години преди 
това. Гаврил паша, който не умее да губи, приема пора-
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жението си като лична обида и няколко дни по-късно си 
дава оставката от Съвета.

Междувременно през лятото на 1873 г., почувствал 
се пионка в ръцете на руския посланик, към бъдещия по-
бедител в Смесения съвет се накланя и русофилът ек-
зарх Антим. Придобил, макар и недълговечно влияние 
над него през 1873 – 1874 г., Чомаков го увлича в новата 
си акция, която за пореден път проваля помирителните 
усилия на руския посланик и отново задвижва прилага-
нето на Фермана.

Така, неуспял да промени неговия член 10, Чомаков 
се отдава на по-резултатни усилия за пълното му и бързо 
приложение – тоест за присъединяване към Екзархията 
на смесените епархии.

* * *
Поради различни причини най-често проблемът за 
българското национално единство се идентифицира с 
Македония. Също така, когато се говори за смесените 
епархии по смисъла на член 10, много често се разбира 
пак най-вече тази област. Сам Чомаков полага усилия 
Екзархията да вземе и южнотракийските епархии – най-
вече Одринска и Маронийска, но в това отношение и 
при него Македония има безспорен приоритет. При това 
сред българските възрожденски водачи тъкмо той е този, 
който най-много настоява тя да не се оставя на гърците. 
Без Македония, смята той, България ще остане не само 
осакатена в национално отношение, но и политически 
нежизнеспособна.
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Тук Чомаков ще е имал и лични мотиви – негови не-
изменно най-добри приятели и съратници са братята Пе-
тър (сетне Панарет Пловдивски) и Константин Мишай-
кови от Леринско. С тях се сближава още на о. Андрос, 
когато, той тракиец, а те македонци, заедно откриват, че 
не са сред малкото останки от „варварското племе на 
българите“, както ги уверявали техните гръцки учите-
ли, а че тези българи населяват по-голямата част от Бал-
канския полуостров. Този момент трябва да е определящ 
в неговия живот. Най-вероятно именно тогава страхът 
българите да не загубят естествената си самоличност и 
блянът за тяхното национално освобождение и единство 
стават стожер на неговото мислене.

С проблема за участието на Македония в Църковния 
въпрос Чомаков се сблъсква за пръв път във връзка с 
идеята си за свикване на общобългарски събор по Цър-
ковния въпрос (1860). Постепенно той установява и под-
държа редовни отношения с лица в Македония с желание 
да предизвиква, направлява и закриля антигръцки ини-
циативи. Най-изтъкнат е босненецът Стефан Веркович – 
българист от мащаба на Венелин и Иречек, който пре-
карва дълги години в югозападните български земи, за да 
ги изучава. Други от неговите по-важни кореспонденти 
и съратници там са: братя Робеви, Константин и Георги 
Динкови, Кузман Шапкарев, архим. Павел Божигробски.

През 60-те години на XIX в. отношението към Ма-
кедония става важен разграничителен белег в програ-
мите на двете основни течения в Църковния въпрос. 
Русофилите са готови да изоставят цяла Македония или 
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съществени части от нея в името на добри отношения 
с Русия и с Патриаршията, та евентуалната българска 
Църква да бъде изградена според всички тънкости на 
формата и да може да се разчита на помощ от царя. 
Чомаков пък е готов заради националното единство 
да жертва църковни канони, смятайки ги измислени 
от гърците изключително за техен си интерес. Той се 
старае да прилага един максималистичен национал-
интегрализъм, който не съвсем точно се описва с „Или 
всичко, или нищо“. Това всъщност означава: приемаме 
само такова решение на Въпроса, според което всички 
българи ще влязат в своя Църква.

Своеобразен жалон в неговите националобедини-
телни усилия е годината 1867 г., когато той подема ини-
циатива, която би могла радикално да реши в българска 
полза раждащия се Македонски въпрос. Тогава патриарх 
Григорий VI, предлагайки отделна българска Църква, от-
казва в нейния диоцез да включи както Македония, така 
и цяла Тракия. Убеден, че може да получи повече, Чома-
ков отхвърля патриаршеския проект и поисква възста-
новяване на Охридската архиепископия, на която да се 
подчинят всички, които пожелаят.

Сам Охрид, заради старата си слава на църковен 
център, се смята за второ Търново и има свои първос-
вещенически амбиции. Охридчани не просто искат бъл-
гарски владика – те също настояват за възстановяване на 
древната архиепископия и пращат нарочно прошение в 
такъв смисъл до Цариград.

Заради политическата си линия, демонстрирана с 



159 

Критския адрес, Чомаков получава подкрепата на Али 
паша за усилията си да възстанови Охридската патри-
аршия. Виждайки, че Русия е готова да уреди Въпроса 
посредством немаловажни вече отстъпки и така да по-
мири българи и гърци, Портата, която в 1861 г. не само 
одобрява ограничените 15 патриаршески точки, но се и 
опитва да ги наложи на българите, този път се съглася-
ва те да не приемат проекта на Григорий VІ. Тя им пре-
доставя и книжата, свързани със закриването точно 100 
години по-рано на Охридската архиепископия, които не 
само позволяват да се направи антигръцка пропаганда, 
но и съставляват важен правен аргумент в полза на иска-
нето светската власт да реши Въпроса и без съгласието 
на Патриаршията.

Макар срещу инициативата на Пловдивския предста-
вител да се обявява както отявленият русофил Т. Бур-
мов, така и прокатолическият в. „Турция“, всички оста-
нали български водачи застават зад неговата инициатива. 
Първоначално неговият ход бива посрещнат с подкрепа 
и от другия голям авторитет във Въпроса – Иларион Ма-
кариополски. Не след дълго обаче той си дава сметка, че 
възстановяването на Охридската архиепископия може 
би няма да е лесно и бързо и че освен това неин евен-
туален шеф ще стане не той, а Панарет. Под претекст, 
че последният преследвал лични цели и че македонските 
българи не били достатъчно зрели, та да усещат потреб-
ност от единородно духовенство и национална Църква, 
този владика започва решителна борба против охрид-
ския проект на Чомаков.
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По този начин невинаги ясно изразеното в предиш-
ните години съперничество между мирския и духовния 
водач на Църковната борба бърза да придобие конкрет-
ни очертания след излизането на двата правителствени 
проекта през октомври 1868 година.

Чомаков смята, че българите трябва твърдо да се дър-
жат о първия от тях и да чакат търпеливо турците да му 
придадат окончателен вид на решение чрез свой официа-
лен акт. Макариополският владика, основателно страху-
вайки се, че по този начин мирският му колега ще стане 
един вид оберпрокурор на българската Църква, намира, 
че Портата отново ще протака и затова те сами трябва да 
вземат обещаната им църковна автономия, повтаряйки, 
този път на Коледа 1868 г., Великденската акция от 1860 
година. Освен това, за да получи първосвещеническото 
място в новата Църква, той е готов не само да се откаже 
от значителни територии в Тракия и Македония, но и при 
нужда да прибегне до унията.

Тези кроежи на Иларион остават неизпълнени. До 
успеха се стига не посредством свършен факт в стила на 
Великденската акция, а чрез споразумение между турци 
и руси зад паравана на нова Смесена комисия. В нея се 
обсъжда в Охрид или в Търново да бъде седалището на 
евентуално възстановената българска Църква. Но реша-
ването на Въпроса не става чрез реставрация на някоя от 
двете средновековни български религиозни институции 
(Охридската и Търновската), а чрез създаване на съвър-
шено нова Църква, чийто глава в крайна сметка ще се 
установи в имперската столица Цариград.
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Това отговаря на интересите на Портата, която иска 
българският етнарх да Ӝ е пред очите. От полза и за бъл-
гарите е духовният им център да не е забутан някъде в 
провинцията, а да се намира в столицата. Прагматичният 
Чомаков, въпреки надеждите, които бе дал на Охрид, за-
щитава тъкмо това гледище на Църковно-народния съ-
бор и то се налага.

Трудно е да се каже дали това носи само полза. За-
щото, базирана в Охрид, нововъзстановената Църква 
вероятно би направила веднъж завинаги от Македония 
безспорно българска земя. Ако е вярно становището, че 
благодарение на Охридската архиепископия Македо-
ния била самостойна културно-историческа величина, 
че притежавала духовна суверенност, нейното възста-
новяване в общобългарски вариант би удовлетворило 
по най-естествен начин местния патриотизъм на маке-
донските българи и би ги пазило от македонизъм. То 
би внесло и различна тенденция в геополитическото 
поведение на Третата българска държава, отдалечавай-
ки я от Цариград и насочвайки нейната експанзия към 
Солун и Драч.

Също така амбициите, подхранвани най-вече от 
страх от гърцизма, за възстановяване на Охридската ар-
хиепископия не изчезват. Например през 1873 – 1874 г. 
се издигат лозунги за нейното възкресяване, но в македо-
нистко-униатски вариант и, разбира се, като алтернатива 
на Екзархията с диоцез само от македонските епархии. 
Опит за нещо подобно се прави и през пролетта на 1876 
година. Стараейки се позитивно да използва харизмата 
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на тази институция, Чомаков безрезултатно настоява 
българският църковен глава да пребивава в Цариград, но 
да носи името и титлата на нейния предстоятел, която 
днес, във формата „архиепископ Охридски и Македон-
ски“, е достояние на скопския първосвещеник.

Независимо че през 60-те години на XIX в. национал-
ното възраждане бележи успехи в Македония, Ферманът 
оставя проблема за нейната църковна принадлежност 
висящ. Според втората част на неговия член 10 македон-
ците (изключая спомената там по име Велешка епархия) 
и тракийците имат право само чрез народно допитване 
да се определят между Екзархията и Патриаршията. Из-
пращането, от страна на една или друга спорна епархия, 
на редовно избран делегат в Църковно-народния събор 
1871 г. би могло да се възприема като фактически пле-
бисцит с „да“ на Екзархията.

Против приемане на македонски представители в 
свикващия се Събор са русофилите (които, заради спе-
цифичната си конфигурация, в случая могат да бъдат 
подведени под името на присъединилата си към тях Се-
вернобългарска партия), някои от чиито водачи имат и 
специфични основания. Това се отнася най-вече за Ила-
рион Макариополски, който, виждайки се бъдещ екзарх, 
е най-сериозен претендент за Търновската катедра. Той 
се страхува, че македонските и тракийските представи-
тели ще засилят неговите противници (тоест хората на 
Чомаков, които за случая обикновено се обозначават с 
названието „Южнобългарска партия“) и могат да осу-
етят изпълнението на отколешната му мечта.
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Срещу участие на македонци и тракийци в Събо-
ра против, разбира се, е и генерал Игнатиев, доколкото 
това би попречило на прокарваната от него помири-
телна линия в Разпрата. Специално запитана, Портата 
първоначално също казва „не“. Въпреки обезкуража-
ващото единство между двата основни фактора във 
Въпроса, Трако-македонската партия не се отказва и в 
крайна сметка Съборът, след като и Али паша се виж-
да принуден да се произнесе „за“, приема делегатите 
на смесените епархии. Заради уникалната целокупност 
на представителството някои автори не без основание 
виждат в Събора първото и единствено всебългарско 
Велико народно събрание.

Така националите печелят още една победа. Но пък 
Съборът неглижира смесените епархии и през 1873  – 
1875 г. те играят ролята на разменна монета в българо-
гръцките помирителни преговори. Благодарение на Чо-
маков, и най-вече на Богоявленската акция на неговата 
партия, Ферманът започва да се прилага, без да се жертва 
нито една от тях. След организиране основните звена на 
екзархийското управление идва ред и на плебисцитната 
част от неговия член 10. Не успял през 1872 – 1873 г. да 
го отмени в името на екстериториална екзархия, Чома-
ков повежда борба за започване на неговото прилагане.

Отново засилил позициите си в Портата, генерал 
Игнатиев пък от лятото на 1873 г. пак започва да при-
тиска гърци и българи към сближение. За последните 
най-важната част от евентуалната цена на помирение-
то би била, разбира се, отказ от повече или по-малко 
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смесени епархии, които, основателно уплашени, че ще 
бъдат оставени под властта на фанариотите, започват 
да заплашват с уния. Сменило по това време курса от 
англо- към русофилия, османското правителство от 
своя страна вместо да издаде неколкократно исканите 
берати въз основа на колективните прошения за присъ-
единяване към Екзархията от епархиите Охрид и Ско-
пие, нарежда провеждане на истилями там. Това, макар 
да изглежда като стъпка към приложение на член 10, е 
всъщност повече протакане.

За да парира Игнатиев и да постави и него, и турци-
те пред свършения факт на неговото приложение, Чо-
маков убеждава през есента на 1873 г. екзарх Антим да 
проводи в столиците на Тракия и Македония (Одрин и 
Солун) по един български владика. За Солун заминава 
Нил Изворов (по-сетне – Смоленски), за Одрин – Доро-
тей Софийски. Отначало всичко тръгва добре. И в двата 
града има митрополитски катедри на смесени епархии 
със значително българско население и двамата владици 
на място са посрещнати много добре от населението. 
Въпреки нестабилното си поведение и скандалната си 
слава Доротей не е неподходящ за подобна, изискваща 
дързост и гъвкавост, мисия. За около месец време той 
успява да освети няколко църкви и да ръкоположи не-
колцина свещеници.

Турската власт първо не възразява, но скоро под на-
тиска на Игнатиев остро нарежда на екзарха да отзове 
своите архиереи. Антим, атакуван и отвътре от „Едина-
десетте островитяни“ (това са живеещите на о. Халки 
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и най-изтъкнати в онзи момент представители на русо-
филската партия), няма друг избор освен да отстъпи. До-
ротей се подчинява на неговата заповед и бърза да отпъ-
тува от Одрин.

За един момент изглежда, че начинанието ще за-
върши с унизително за Екзархията поражение. Но Нил 
Изворов проявява непокорство и това в крайна сметка 
попречва на българо-гръцко споразумение за сметка на 
смесени епархии. Той отказва да напусне Македония, 
като, подкрепен от 6 общини начело, с Кукуш, приема 
унията, която след понесените загуби през пролетта на 
1861 г. остава да съществува в не особено голям мащаб. 
В отговор Игнатиев незабавно се отказва за момента 
да налага българо-гръцко споразумение и разрешава на 
Портата да издаде инвеститурни грамоти за Скопския и 
Охридския владика на получилата първата си плебисцит-
на победа българска Църква. Макар по Фермана Екзар-
хията да е получила като безспорен един македонски ди-
оцез (Велес), обикновено се смята, че нейното истинско 
влизане в Македония започва именно сега.

Разиграването този път на униатската карта при-
писват на Чомаков. Дали той, който всъщност убеждава 
екзарха да прати Нил и Доротей в столиците на Македо-
ния и Тракия, наистина в един момент, за да не претърпи 
ново поражение след онова с опита за промяна на Фер-
мана, се вижда принуден да прибегне до средство, което 
винаги официално заклеймява? 

Неизвестно.
Но дали защото в един момент се е видял принуден 
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да спасява от провал начинанието си по начин, против 
който е бил по принцип, или пък защото ходът на съ-
битията по своята собствена логика е приел такъв об-
рат, но замислената от него комбинация се увенчава със 
значителен успех – Екзархията взема двете най-важни 
епархии в Македония. Проигран през 1861 г., този път 
униатският коз носи на българите превъзходна ръка.

За Чомаков това е само началото на завземане на 
смесените епархии. Въпреки неговите усилия обаче, след 
началото на новата Източна криза този въпрос се връща 
в изходната си позиция, т.е. при Фермана, а цялостното 
приложение на втората част от неговия член 10, сиреч 
присъединяването на Македония и Тракия, ще стане про-
блем на следосвобожденската Екзархия.

* * *
Със започналото в Босна и Херцеговина въстание през 
лятото на 1875 г. настъпва поредната Източна криза. 
Църковният въпрос, вълнувал остро в продължение на 
няколко години и българите, и техните балкански съсе-
ди, и Великите сили, бързо е засенчен от надигащата се 
революционна вълна. Портата се възползва от обстанов-
ката и започва, карайки отзад напред (отзовава Доротей 
Скопски от Македония), една по една да оттегля даде-
ните на българите църковно-национални правдини. В 
екзархийското ръководство противоречията се изострят.

Независимо от успешното сътрудничество с ек-
зарха Чомаков никога не го приема напълно. В 1875 – 
1876 г. между двамата отново се явяват конфликти. Ан-
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тим пак се сближава с Игнатиев, а се показва и склонен 
да симпатизира на българските революционери. С това 
той улавя тенденцията, която ще доминира в Източната 
криза, и, рискувайки дори живота си, Ӝ дава безрезерв-
ната си подкрепа. Негов главен опонент става Чомаков. 
Той обвинява първосвещеника, че заради вдигане на 
Схизмата е готов да се откаже от смесените епархии и 
да се прибере само в чисто българските, като премести 
седалището си в Търново.

В началото на 1876 г., във връзка с изтичащия ман-
дат на първия екзарх и в съгласие с Устава, Чомаков 
повдига въпроса за неговата смяна. Свикване на Събор 
с такава задача е обсъдено през април 1876 г. в три за-
седания на Смесения екзархийски съвет, който предвид 
неясната обстановка намира идеята неуместна за момен-
та. При това в края на разискванията сам Чомаков офи-
циално признава основателността на тази преценка и се 
съгласява с нея. Това обаче не му спестява силен ответен 
удар: за да не пречи на опитите за помирение с Патриар-
шията, Игнатиев, за кой ли път вече, пробва чрез Антим 
и чрез великия везир Махмуд Недим паша да го отстрани 
от столицата – и този път почти успява. Чомаков наисти-
на е уволнен от Смесения съвет, а турците го назначават 
за свой консул в Милано.

Междувременно в Империята стават съдбоносни 
промени. Избухва Априлското въстание, с което бъл-
гарският народ саможертвено поисква политическата си 
свобода. Русофилът велик везир Махмуд Недим паша е 
сменен. Сетне Мидхат паша сваля от трона неискащия 
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да въведе парламентарно-конституционен режим султан 
Абдул Азиз и го замества с Мурад V. Екзарх Антим се 
компрометира пред властта. Той оказва почти официал-
на подкрепа на изпратените да спечелят за българската 
кауза общественото мнение в Европа делегати Драган 
Цанков и Марко Балабанов, които Чомаков дезавуира. 
Вследствие тези промени турците връщат доверието си 
към стария Антимов противник, който инак вероятно би 
загубил двубоя. Новият силен човек в Цариград става 
старият Чомаков приятел Мидхат паша.

Независим, остър и решителен по характер той иска 
основно да преобразува Османската империя, за да я 
спаси от гибел. За разлика от умерените Али и Фуад, 
Мидхат е значително по-радикален и обикновено бива 
характеризиран като реформатор-конституционалист. 
Той много високо цени Чомаков, който, като убеден ли-
берал-демократ, от своя страна подкрепя усилията на 
турския държавник за въвеждане на конституция през 
1876 година. Страхуващ се от Русия, Чомаков не преста-
ва да осъжда Априлското въстание и увеличава усилията 
си за сваляне на екзарха. В отговор на проявената лоял-
ност турците му отпускат нови места в администрацията 
си из България. През декември 1876 г. Мидхат праща и 
заповед до Дунавския валия в гвардията да се приемат 
и българи в съотношение едно към три с турците, но с 
еднакви права и задължения .

В изострящата се Източна криза Чомаков се държи 
както 10 години по-рано, по време на Критското въста-
ние. След като атаката му срещу Антим през пролетта на 
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1876 г. се проваля, по Коледа Чомаков отива в Пловдив с 
двойната цел да работи за сваляне на екзарха и да събере 
подписи от Пловдивския санджак под адрес до Високата 
порта с благодарности за октроираната конституция и с 
осъждане на Априлското въстание.

Той се излъгва в очакванията си – до Портата се със-
тавя адрес, който обаче е подписан най-вече от турци. В 
Пловдив Чомаков не само не намира разбиране, но сре-
ща и най-живи протести. Против него е и митрополията, 
която от Цариград Чомаковите противници „инструк-
тират“ по хитроумен начин – самият Чомаков, в чиято 
коректност всички са убедени, не само е приносителят 
на писмото с тези „инструкции“, което му „доверява“ 
неговият близък приятел, по-сетнешният владика Мето-
дий Старозагорски, но и той е, който го прочита в Плов-
див – и така се самодискредитира. „Да се признае исти-
ната – изповядва по-късно Кусевич, – д-р Чомаков беше 
патриот. Голяма обида му нанесох. Той можеше да ме 
обади на турското правителство и да бъда обесен. Не 
направи това от патриотизъм. Защото съзнаваше, че 
в моите действия аз се възбуждам от патриотически 
съображения.“

Верноподаническият документ, заедно с три адре-
са от Цариград, Русе и София, е поднесен на 10 януари 
1877 г. на Цариградската посланическа конференция, 
без да упражни какъвто и да било ефект върху нейните 
решения. Този път партията на Чомаков не постига ни-
какъв успех.

Доминиран от генерал Игнатиев, форумът на Вели-
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ките сили взема решение за даване автономия на бълга-
рите в рамките на два, покриващи почти цялата им етни-
ческа територия, вилаета. Портата не приема неговите 
решения, а облегната на английската подкрепа, на 7/19 
януари 1877 г. свиква общоимперско събрание на би-
вши и настоящи сановници, което единодушно отхвърля 
предложените от Конференцията реформи, и сетне съби-
ра и първия си парламент.

За пореден път изглежда, че нейната цялост ще се за-
пази и че европеизирането Ӝ, на което така се осланя Чо-
маков, успешно ще продължи. За позицията си той пак 
е възнаграден от турците, които го правят член на Дър-
жавния си съвет на мястото на неоправдалия доверието 
им Иванчо х. Пенчович. Така докторът тържествува над 
един стар противник, който, без никакви заслуги в реше-
нието на Въпроса, дълго време е един вид оберпрокурор 
на екзархийския Св. Синод от страната на Портата.

Всичко изглежда да се развива според неговите очак-
вания. Външната намеса, от която Чомаков се страхува, 
изглежда избегната. Скоро той жъне нова победа – над 
Антим, принуден в началото на април 1877 г. да свика 
един доста непълен Църковно-народен събор, който го 
сваля от екзархския престол.

Съборът провежда избори за нов глава на българ-
ската Църква. Равен брой гласове получават Григорий 
Доростоло-Червенски и Йосиф Ловчански. И с двамата 
Чомаков е в отлични отношения, но не се доверява мно-
го-много на първия, тъй като е роден и възпитан в Ру-
сия. Той предпочита Йосиф, който не само му е близък, 
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но е и по-млад, по-тактичен, по-енергичен, а и като за-
паден възпитаник с мирско образование е свободен от 
недъзите на православните калугери. Новият български 
първосвещеник е тъкмо той. Неговият берат не се от-
личава в нищо от онзи на Антим. По този начин Екзар-
хийският ферман от 1870 г. не е накърнен, но пък не са 
и препотвърдени резултатите от първото приложение 
на неговия член 10 – присъединяването на Охридската 
и Скопската епархии.

Не успял с едногодишни напрегнати усилия отдолу, 
Чомаков смогва да смени екзарха отгоре и триумфално 
се завръща в Екзархията. Това е голяма победа. С нея 
той си връща в пълна – дори в по-голяма – степен доми-
ниращата позиция в Църковния въпрос, която Игнатиев 
му отнема през 1869 година. Екзархията, за чието съз-
даване най-голямата заслуга той основателно отдава на 
себе си, най-сетне е негова. С непрекъсната борба през 
изтеклите оттогава 8 години той взема надмощие над 
всичките си главни противници. В тази борба далеч не 
всичко е красиво, в основното си тя не само е успешна, 
но се и води в името на ценни идеи: модерна и ефектив-
на Църква, духовно освобождение и единение на бълга-
рите. Така в 1877 г. Чомаков най-сетне е оберпрокуро-
рът на българската Църква. Но не за дълго. Той печели 
битки, обаче губи войната. Докторът не отчита факта, 
че настроенията на българите коренно са се променили. 
Не вижда и че разположението на Великите сили вече 
не е същото.

Благодарение на новата международна обстановка, 
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в началото на 1878 г. руските войски достигат брега на 
Мраморно море, откъдето генерал Игнатиев диктува 
мира на турците.

Как ли се е чувствал тогава Чомаков? Руският ди-
пломат, срещу който той цели 13 години се бори в име-
то на българската целокупност и самостоятелност, сега 
поднася на българите същите тези целокупност и самос-
тоятелност, и то с по-висок статус: не като национална 
Църква, а като национална държава.

Оставането на самата Екзархия в Цариград става 
проблематично, а новият шеф на Портата, Ахмед Вефик 
паша, за да се понрави на Игнатиев, уволнява от Държав-
ния съвет Чомаков, когото българската общественост на 
всичко отгоре клейми като национален предател.

Неговият крах е пълен – русите го смазват с велико-
душието си, не го искат нито турците, нито българите. 
Но, от друга страна, той вижда осъществени идеалите, на 
които посвещава целия си живот. Русия, от която толко-
ва се е страхувал, създава Санстефанска България, коя-
то така харесваната от него Европа ще разруши няколко 
месеца по-късно в Берлин. В 1878 г. обратът за него е 
пълен и това не може да не извърши прелом в душата му. 
У него сега Европа извиква недоверие, русите, напротив, 
той квалифицира вече като спасители. 180-градусовият 
завой от 1878 г. обаче не спасява репутацията му в очите 
на българското обществено мнение (а и на историческата 
книжнина), което рядко пропуска случая да квалифици-
ра, открито или подразбиращо се, поведението му през 
1876 – 1877 г. като национално предателство.
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Че това е във висша степен несправедливо, ще про-
личи, ако се постараем да разберем какви са били тога-
вашните мотиви на Чомаков.

Можем да допускаме реваншизъм срещу противници 
като Антим I и Иванчо х. Пенчович. Вероятно роля е игра-
ло и желанието на Чомаков да бъде главен разпоредител 
с Екзархията, за чието създаване от всички българи той 
най-много допринася. И по нрав, наистина, е упорит и ав-
торитарен. Но не дотам, че да се остави страст да опреде-
ли къде да заложи целия си политически капитал, – както 
това става в 1876 – 1877 година. Най-точно ще е, ако Чо-
маковата политическа линия през 1876 – 1877 г. се отдаде 
най-вече на погрешно направена политическа сметка.

Чомаков се бои и за българското национално един-
ство. В навечерието на Цариградската конференция не-
говата партия връчва на английския посланик Х. Елиът 
проект за „коренни реформи“. Исканото доста напом-
ня екстериториалната автономия отпреди 10 години: 
създава се българска администрация, която изземва 
светските пълномощия на Екзархията, като към тях се 
прибавя и право на военни части. За разлика от про-
ектите за политическа автономия или независимост от 
това време, за които се смята, че ще покриват само част 
от българската територия, „коренните реформи“ се 
мислят като придобивка за всички, т.е. не се накърнява 
националната целокупност.

Този страх от разпокъсване в известна степен бива 
оправдан от Берлинския договор две години по-късно. 
Впрочем Чомаков, усещайки надигащата се опасност за 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. БОРБА ЗА ЕКЗАРХИЯТА
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Санстефанска България, издава на френски брошура в 
името на запазването на българската етническа цялост.

Не са чак толкоз необосновани и русофобските опа-
сения на Чомаков. Като един вид частично оправдание 
на неговия предосвобожденски страх от Северната им-
перия звучи например фактът, че в началото на 80-те 
години на XIX в., когато русофилството е в зенита си, 
по-прозорливите сред българите са готови да заявят на 
безцеремонните си освободители: „не ви щем ни меда, 
ни жилото“22.

* * *
След издаването на султанския ферман от 27 февруари 
1870 г. Чомаков заработва с необикновена активност. 
Неговата амбиция е не само да окаже съществено влия-
ние върху устройството на нововъзстановената Църква, 
но и да си върне позициите, които Игнатиев му отнема.

Целта си напълно той постига чак в 1877 година. То-
гава Екзархията функционира главно според неговите 
правила, начело Ӝ стои негов избраник, а сам той, освен 
че е член на турския Държавен съвет, е и един вид неин 
полуофициален оберпрокурор.

Но всичко това е съвсем недълговечно. Само годи-
на по-късно той ще се окаже не само в положението 
на пълен аутсайдер, но и ще бъде гръмко заклеймен 
като национален предател. Малцина ще са склонни да 

22 Думи на известен следосвобожденски русофил – Драган 
Цанков.
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му признават някакви заслуги към България, повечето 
ще го сочат като слуга на нейните палачи. Своя реванш 
получава и Игнатиев, заради когото турците повторно 
го дефаворизират.

В личен план за Чомаков годините 1870 – 1878 за-
почват с тежко поражение, за да завършат с катастрофа. 
Но както в 1870 г., така и в 1878 г. той намира сили да 
продължи да служи на България.
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ГЛАВА ПЕТА
ОТНОВО В ПЛОВДИВ (1878 – 1893)

През юли 1878 г. Чомаков напуска Цариград и се отпра-
вя към столицата на Източна Румелия. Завръщането му 
е безславно. По пътя тежко се разболява, а в Пловдив 
къщата му се оказва заета и семейството му се пръсва по 
роднини. На 23 октомври, сякаш нищо за да не липсва в 
мрачната картина, съдбата му нанася нов удар – умира 
дъщеря му Елена.

Въпреки тежките неблагополучия скоро Чомаков 
се съвзема. Първоначално, но не за дълго, се опитва да 
практикува професията си, с която, както изглежда, е 
смятал да се препитава. Словесен портрет на Чомаков 
от това време ни е оставил Добри Ганчев, екзархийски 
секретар: 

„Пред очите ми е и сега, след половин столетие, 
този красив старец. Среден ръст, добре сложен, гъ-
ста побеляла коса на голяма, обла глава. Лице правил-
но, червено, обрасло с добре гледана, подстригвана 
брада. Нос меснат, очи живи, весели, всякога влажни. 
Бликат от тях страсти, младежки влечения. Имаше 
ги в изобилие, много повече, отколкото са позволени 
на годините му. В обноските си с познати и прияте-
ли деликатен, вежлив. Редки качества за онуй време. 

B C67B C67B C67B C67B C67B C67
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От Италия, гдето учил медицината, или от Цариград 
носи тази култура. Облича се д-р Чомаков не по го-
дините си красиво, спретнато. Не без кокетство, ма-
кар историческо. Одумвали го много. Казваха, не без 
основание. Повече мълчи, слуша. Но мисъл в главата 
му постоянна. Чете се това по умните му очи. Догде 
бяха русите в Пловдив, д-р Чомаков се държи съвсем 
настрана от обществени и политически работи. Спо-
тайва се. Спотайваха се и другите му съратници от 
русофобската му дейност около Екзархията. Дойдоха 
си подир Освобождението съвсем тихомълком, да ги 
не чуят, да ги не видят.“

Очевидно докторът се е променил – поради възраст-
та, поради грешките, поради житейските превратности. 
Няма да чуем вече някой да се оплаква от неговата екс-
панзивност, никога повече той няма да се опитва да бъде 
пръв. Но за спотайването Д. Ганчев не е прав – Чомаков 
ревизира и възгледите, и държанието си, но не се крие.

Той успява да се хареса на румелийския генерал-гу-
бернатор Столипин, благодарение на когото в края на 
1878 г. получава добра служба в окупационното упра-
вление. Приема и дъщеря му Мария да се ожени за руски 
офицер. Прочее неговата метаморфоза е пълна – тя е и 
логична, и искрена. Но той не става безусловен русофил. 
Не след дълго той трябва да е разбрал, че неговите ре-
зерви спрямо Русия запазват своята основателност. Ня-
колко години по-късно отново ще се нареди сред нацио-
налите, които заради българските интереси не се боят от 
обвинения в русофобия. Главни фигури сред тях сега са 
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онези, срещу които той е в 1876 г. – т.е. оцелелите вода-
чи на Априлското въстание: Стефан Стамболов  и Заха-
рий Стоянов.

Отдавайки се първоначално отново на медицината, 
Чомаков изиграва първостепенна роля в изграждането 
на здравното дело в Източна Румелия, което е поверено 
на две институции – и двете под неговото ръководство. 
Държавният орган носи името „Санитарен съвет“, но 
за разлика от Княжеството, тук по-голяма роля ще изи-
грае общественото начало в лицето на „Св. Пантелей-
мон“. Това е най-крупното благотворително дружество 
в Източна Румелия и се смята ту за предшественик, ту за 
фактическо начало на БЧК.

Лекарската практика и медицинско-административ-
ната и здравно-просветната дейност са важна, но далеч 
не единствена страна в следосвобожденската дейност на 
Чомаков. Немалко време той ще посвети и на обществе-
на и политическа работа.

През 1878 – 1879 г. по повод основното събитие 
в живота на страната – Берлинския договор – българ-
ската общественост се разделя на две партии. Крайни-
те, организирани в комитетите „Единство“, се борят 
срещу неговите условия, стараейки се да доосвободят 
и обединят в една държава българските земи. Умерени-
те смятат, че съпротивата е безполезна и че трябва да 
се приемат решенията от Великите сили, като усилията 
се насочат към тяхното смекчаване и към завоюване на 
Източна Румелия.

Естествено Чомаков, като знаем императивните 



Къщата на д-р Стоян Чомаков в Пловдив, днес галерия „Златю Бояджиев“
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му националинтегралистки възгледи, не може да оста-
не встрани. Този път обаче той е сред Умерените. При 
първостепенна роля от негова страна скоро те фактиче-
ски превземат Централния (за Южна България) комитет 
„Единство“ и за да обуздаят Крайните и да прекратят 
съпротивата срещу предписанията на Берлинския кон-
грес, го премахват. Идеята за българска целокупност 
скоро приема нови организационни форми, а Чомаков 
заработ ва в официално конституираните управляващи 
органи на Източна Румелия. Но в решителния съеди-
нистки час – септември 1885 г. – той отново ще се възне-
се на гребена на вълната.

През 1881 г. Чомаков става депутат по назначение в 
Областното събрание от страна на генерал-губернатора 
Алеко Богориди, с когото е в отлични отношения. После 
влиза и в Постоянния му комитет. Числи се към Либе-
ралната (Казионна) партия.

В първите една-две години след Освобождението 
Чомаков остава тясно ангажиран и с проблемите на Ек-
зархията, за която сега настават тежки дни. Най-напред 
той съветва Йосиф да я премести в Пловдив. Не получил 
такова разрешение от Портата, екзархът, все по негов 
съвет, оставя свой наместник в Цариград, а сам потегля 
за румелийската столица. Там двамата работят в тясно 
сътрудничество. Йосиф по всички важни въпроси про-
дължава безусловно да се съобразява с Чомаков.

През 1878 – 1879 г. Пловдив става фактическо се-
далище на българския първосвещеник. Но владиците от 
Северна България, щом става ясно, че тя ще образува 
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самостоятелно Княжество, отказват да му се подчинят, 
смятайки да бъдат в църковно отношение отделно от 
Екзархията. Българската нация, разпокъсана държавно-
териториално от Берлинския конгрес, е заплашена и от 
църковно-административно разединение. Това е предо-
твратено благодарение събраните в Пловдив главни дей-
ци от предосвобожденската църковно-либерална партия. 
Резултат от техните усилия става чл. 39 (38) от Търнов-
ската конституция, гарантиращ единството на Църквата.

В края на 1879 г., въпреки становището на стария 
си другар и патрон, но и без да разваля отношенията си 
с него, Йосиф взема съдбоносното решение да се върне 
в Цариград. Така вторият екзарх решително се ангажи-
ра с Македония и Тракия, които в следващия четвърт 
век ще изживеят ярко и много успешно българско въз-
раждане. Охладняване между Йосиф и Чомаков се на-
блюдава през 1887 г., когато първият е за стриктно съо-
бразяване с волята на Русия, от която очаква решителна 
помощ за довършване на българското единение, а пък 
вторият намира, че освободителите не бива да погазват 
българската свобода.

Докторът е в центъра на събитията при следващото 
голямо събитие в българската история – Съединението 
1885 година. Обединението на двете Българии е най-акту-
алният въпрос за българите по това време. За него непре-
къснато се говори, с него се спекулира, за него се мечтае, в 
негово име се и работи. Към него обаче решително тръгва 
едва БТЦРК, начело на който застава един от апостолите 
на Априлското въстание – Захарий Стоянов. Според ня-
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кои съвременници негов главен вдъхновител е Чомаков. 
Това не е съвсем сигурно. Но дали защото е имал в съеди-
нителския замисъл реална (или пък защото е могъл да иг-
рае при неговото осъществяване представителна) роля, в 
решителното заседание на Комитета на 26 юли 1885 г. Чо-
маков е набелязан като един от членовете на Временното 
правителство, което трябва да смени генерал-губернатора 
Кръстевич и неговия Директорат.

6 септември 1885 г. става щастлив ден за Чомаков – 
и по идейни, и по лични причини. Не само тържествува 
идеята за национално единство, пред която той винаги се 
е прекланял и в чието осъществяване играе важна роля, 
но и един стар негов противник е повален, чийто пост, 
при това с повишен статус (Председател на Временното 
правителство), часове по-късно ще му бъде предложен 
(той, впрочем го отклонява, но приема подпредседател-
ското място).

Шести септември слага началото на важни проме-
ни, които скоро ще реабилитират миналото на Чомаков. 
Стамболова България прави рязък външнополитически 
завой. Тя излиза от опеката на Русия, избирайки против 
волята Ӝ за свой княз Фердинанд Сакс-Кобург-Готски, 
и тръгва да гради сама съдбините си. Едва сега Чома-
ков е оценен по достойнство. „За Фердинанда – бележи 
в „Спомени“-те си Д. Ганчев – [Чомаков] бе станал 
папá. Стамболов го дълбоко почита и уважава. Имаше 
си за това и други причини, освен личните му качества. 
Русофоб си е д-р Чомаков от турско време. Вятър та-
къв дойде, че той се оправда в миналото си.“ 
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Пълномощията на съединисткото Временно прави-
телство траят само няколко дни. На 9 септември Алек-
сандър Батенберг пристига в Пловдив и приема негова-
та оставка. На Чомаков князът възлага дипломатическа 
мисия в Цариград – да се договори пряко с Портата за 
признаване на Съединението във вид на персонална уния 
през главата на Великите сили, които (с изключение на 
Англия) се нареждат зад Русия в неговото осъждане. В 
Цариград Чомаков остава 40 дни, но мисията му е безре-
зултатна поради желанието на турците да се възстанови 
статуквото. Въпреки това той остава изцяло ангажиран 
със защита делото на 6 септември.

Независимо от победата в последвалата война със 
Сърбия и от признаването на Съединението от страна на 
Силите, България изпада в тежко положение, тъй като 
Русия организира преврат и детронира нейния владетел 
вътре в страната и налага вън от нея един вид вето върху 
трона Ӝ. В 1886 – 1887 г. намирането на достатъчно смел 
и подходящ княз пряко руската воля става почти въпрос 
на живот и смърт за новообединената държава. От теж-
ката криза, последвала Съединението, страната бива из-
вадена най-вече от решителния Стамболов.

Седемгодишно управление (1887 – 1894) на Балкан-
ския Ришельо, както още тогава го квалифицират, ще 
направи от България най-важната държава на Балкани-
те. Той смазва безжалостно русофилската съпротива и 
намира желания монарх в лицето на един Бурбон – Фер-
динанд Сакс-Кобург-Готски. Новоизбраният принц е 
католик със смесена (френско-немско-унгарска) кръв и 

ГЛАВА ПЕТА. ОТНОВО В ПЛОВДИВ (1878 – 1893)
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трудно друг претендент за българския трон би могъл да 
подразни повече Русия. Той става и най-важният гарант 
за европеизацията на България.

Това е нов триумф за Чомаков. Вече никой от сил-
ните на деня не може да го упреква за някогашната му 
русофобия. Изглежда заради нея, а може би и заради 
своята представителност, той е един от членовете на 
делегацията, която тръгва да поднесе официално бъл-
гарската корона на новия княз в Ебентал. Още тук Чо-
маков се нрави на Фердинанд. Неговата симпатия ще се 
затвърди при първото му пътуване из България, на път 
за София през Търново и Пловдив, когато докторът пак 
е член на делегацията, която го посреща във Видин и го 
съпровожда до столицата. Освен интелигентност, опит 
и култура Чомаков, въпреки наближаващата 70-годиш-
нина, запазва импозантна външност: по това време той 
е с бяла, хубава коса, строен, едър, представителен, ху-
бав – приличал на Юго.

Чомаков става един от тези, чието мнение князът ре-
довно търси и уважава. При посещенията си в Пловдив 
той отсяда в неговата къща, която по-сетне общината от-
купва от наследниците и му подарява. Фердинанд взема 
и дъщерята на д-р Чомаков за придворна дама – най-на-
пред на майка си, после – на първата си съпруга. Прид-
ворни дами са и две от Чомаковите внучки.

Освен любовта на княза и уважението на първия му 
министър Чомаков най-сетне, все през 1887 г., полу-
чава и прилично възнаграждение за заслугите си към 
България: Народното събрание му отпуска пожизнена 



Д-р Чомаков в свитата на княз Фердинанд при тържествено откриване  
на новопостроен жп етап, Вакарел 1888 г.  

Графика във френското списание „Illustration“
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пенсия от 6 000 златни лева годишно. Става и депутат 
в следващото VI ОНС (1890 – 1893) и в IV ВНС (3 – 17 
май 1893).

Неговата личност и дело вече не могат да бъдат 
подминати от историята. От време на време се среща 
и с разни видни личности. Например през 1892 г. дава 
обяд на известния кореспондент на в. „Таймс“ Макензи 
Уолъс, който го убеждава да започне да пише спомени. 
Подготвени за печат, те мистериозно изчезват и днес 
науката все още знае само за част от тях. В 1881  г. е 
избран за дописен, а в 1884 г. – за почетен член на БКД 
(сетне БАН). Чомаков е кавалер и на ордена „Св. Алек-
сандър“ – II (1887) и I (1888) степен.

Така възнаграден, успокоен, а вероятно и щастлив, 
Чомаков ще завърши дните си. Смъртта идва на 23 ноем-
ври 1893 г. За погребението му се стича целият Пловдив. 
Народното събрание, при тъжната вест, прекъсва заседа-
нието си и неговото ръководство, плюс правителството 
със Стамболов и начело с княза и неговата свита, се от-
правят със специален влак, за да отдадат последна почит 
на заслужилия народен деец.



Д-р Стоян Чомаков между П. Р. Славейков и Хр. Тъпчилещов
(фрагмент от стенопис „Прослава на дейците за църковна независимост“  

в пловдивската църква „Св. Богородица“, 1951 г.,  
художник проф. Н. Кожухаров
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Към края на живота си в свои автобиографични записки 
д-р Чомаков пише за себе си, че след като в началото на 
1862 г. овдовява, той „ся ожени по-тесно още с идеал-
ната оная булка, която имаше да даде живот на цял 
народ.“ Идеалната, т.е. нематериалната булка е Църков-
ната борба, на която Чомаков посвещава най-хубавите 
години от живота си. Благодарение на нея в 1870 г. се 
създава отделна българска Църква под името „Екзар-
хия“. По този начин българите биват признати за милет, 
тоест за нация с определен обем самоуправление в рам-
ките на Османската империя.

Прочее героят на тази книга настоява да е баща на 
българската нация. Може ли да се потвърди тази пре-
тенция? 

Съвременната българска нация се създава през про-
дължителен исторически период и под въздействието на 
различни фактори. Най-важен сред тях обаче е борбата за 
отделна Църква. Едва след Екзархийския ферман не само 
за себе си, но и за другите, не само де факто, но и де юре 
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българите стават23 отделна нация.Този отговор води след 
себе си друг въпрос: Кой решава Църковния въпрос?

Финализиращият документ, т.е. Екзархийският фер- 
ман, е дело най-вече на генерал Игнатиев и на Али 
паша. Но без Чомаков един Бог знае кога той щеше да 
бъде издаден и как щеше да изглежда. Голямото пости-
жение на неговия живот е, че с ходовете си той при-
нуждава първо руската, а с това и турската политика да 
приложат към българите националния принцип. Поради 
благоприятното стечение на обстоятелствата, а и зара-
ди високия стратегически коефициент на българската 
земя, започва един вид надпревара между двете източ-
ни империи за симпатиите на българите, в резултат на 
която много бързо и малко неочаквано се ражда българ-
ската национална Църква.

Така че Ферманът е само необходимата официална 
санкция на едно голямо българско постижение, зад което 
стои най-вече Стоян Чомаков. И затова, ако някой тряб-
ва да бъде наричан „създател на Екзархията“, то това е 
най-вече Чомаков. А като такъв той несъмнено е един от 
бащите на съвременната българска нация.

23 Относно генезиса на българската нация има две основни 
гледища. Според едното тя се оформя още през Средновековието, 
след турското нашествие изпада в колапс, а през Възраждането се 
връща към пълнокръвен живот. Според другото, тя възниква през 
Възраждането, а дотогава българите се намират в състояние на 
народност – т.е. в по-нисък стадий от развитието на етническите 
общности. Така или иначе едно е сигурно – през Възраждането 
българите (отново?) стават нация.
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Тази изключителна заслуга на Чомаков дълго остава 
непозната за (а и неразбрана от) едно недоброжелателно 
историческо мислене, което гледа на него изключително 
през призмата на туркофилската му позиция след Април-
ското въстание, позиция, нерядко (открито или подразби-
ращо се) заклеймявана и като национално предателство. 
Но кого предава Чомаков? Фактически той остава верен 
на възгледите си, които изповядва неведнъж официално 
и които всички познават. По-справедливо ще е, ако по-
литическата му линия през 1876 – 1877 г. се отдаде най-
вече на погрешно направена сметка: той просто повтаря 
успешната си линия от времето на Критското въстание 
1866 – 1869 година.

Разбира се, тези оправдателни разсъждения имат 
смисъл само ако сметнем, че това, което се е случило, 
е било единствено възможно, че ако българите не бяха 
в 1878 г., благодарение на революционерите и на Ру-
сия, напуснали Османската империя, те щяха да имат 
съдбата на арменците или дори онази на кюрдите. Ако 
обаче, разсъждавайки контрафактуално, приемем, че 
чрез културна борба за единство и напредък те са мог-
ли да възстановят държавността си при обстоятелства и 
с успех, подобни например на онези при чехите, които, 
отдадени на мирно съзидание за национална консолида-
ция, дочакват крушението на владеещата ги Хабсбург-
ска империя, без да прибягват до силата на оръжието, 
тогава ще трябва да видим в д-р Чомаков извънредно 
прозорлив държавнически ум. Защото в такъв случай 
ще се окаже, че той е защитавал неосъществила се на-
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истина, но напълно осъществима и заедно с това – да-
леч по-благоприятна опция. 

* * *
Какви идеи изповядва Чомаков и какво е тяхното зна-
чение?

Той не вярва в революцията и е против опитите за 
освобождение преди българската нация да е напълно 
консолидирана. И затова не пропуска да повтаря като 
своеобразен афоризъм фразата: „Поробен народ се ос-
вобождава, разделен народ се не обединява“. Макар 
това да няма общовалидна сила, за българския народ, то 
се оправдава напълно.

Заради това Чомаков е привърженик на еволюцио-
низма, който, съчетан с прозападните му предпочитания, 
обикновено изглежда като туркофилство. Често тъкмо 
това се смята за негова най-характерна идея. Наистина 
той най-често гледа да сътрудничи с турците в преслед-
ването на своите цели. Отказвайки се да издига каквито 
и да било държавно-национални искания, той се старае 
срещу това да получи максимума в църковно-национал-
ната област. Много често освен това търси подкрепа 
от английската, а понякога и от френската дипломация. 
Също така нещо почти константно в неговото обществе-
но поведение е и страхът от Русия.

Но и туркофилията, и англофилията, и русофобията 
са само средства, а целта е национална консолидация и 
единство на българите. Това личи от факта, че в опре-
делени случаи Чомаков се противопоставя и на турците 
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(когато те застават зад унията или зад Патриаршията), и 
на французите (доколкото те протежират католическата 
пропаганда), и на англичаните (в качеството им на за-
крилници на протестантския прозелитизъм). А пък въ-
преки русофобията си той сътрудничи с руското посол-
ство срещу унията.

И във всички тези случаи неизменното е само филия-
та (сиреч любовта) към българския народ и фобията (т.е. 
страхът) за неговото единство. Дори за двете, последва-
ли Априлското въстание, години етикетът „туркофил“ 
не подхожда съвсем на Чомаков, защото и тогава става 
дума повече за – специфична, наистина – българофилия.

Определението „туркофил“ не е много подходящо 
и защото борбата с Патриаршията, където лежи основ-
ната обществена дейност на Чомаков, е въпрос колкото 
църковен, толкова и политически. А турците, в съгласие 
с международните си договори, в най-важните му момен-
ти, стриктно се съобразяват с волята на Русия. Така е и в 
1845 и 1861 г., когато исканията на българите са негли-
жирани, а техните водачи – пратени на заточение. Така е 
и в 1869 – 1870 г., когато Въпросът получава своето ре-
шение, така е и в следващите години, когато става дума 
за приложение на Екзархийския ферман.

Чомаков обича да казва, че България, за да бъде жиз-
неспособна, има нужда от (излаз на) Бяло морe24; Черно 

24 Според някои съвременници Чомаков издигал още по-мак-
сималистичен лозунг – „България на три морета“, т.е. на Черно, 
Бяло и Адриатическо.



195 

море е езеро, а народите, които нямат море, са осъде-
ни да погинат. Тоест, той иска една голяма България, 
България, съставена от Мизия, Тракия и Македония. 
Поради това много често за не по-малко важен от тур-
кофилството в неговите възгледи и дейност се смята и 
националистичният максимализъм. Същото определение 
е приложимо за целия цариградски период на Чомаков, 
но със съществени уточнения. Може той да е мечтаел (и 
сигурно е говорел, вероятно нагласявайки се демагогски 
към настроението на своите слушатели) за постигната 
със силата на оръжието свободна и обширна българска 
държава. Не е изключено докторът да е бленувал и за 
нещо много повече – обновена и с българите начело Из-
точна империя.

Но в неговата практическа работа на дневен ред не 
стои нито великобългарски, нито източноимперски на-
ционализъм. Чомаков е изцяло ангажиран с развитието 
и оцеляването на българите като отделна нация и съот-
ветно със създаването, организирането и укрепването на 
отделна обща Църква за всички българи, с развитието 
на тяхната просвета и с пълноправното им навлизане 
във всички нива на държавната администрация. За него 
проблемът, който българите имат на дневен ред, не е по-
стигане на национално величие. Постигане на максимум 
национална идентичност и максимум национално един-
ство – така следва да се възприема неговият националис-
тичен максимализъм.

Ако отчетем и предпочитания от Чомаков политиче-
ски режим и използваме релевантни на днешния ден тер-
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мини, най-точно ще бъде да твърдим, че той изповядва 
либерално-демократичен националинтегрализъм.

Впрочем тук са необходими още типологизационни 
разсъждения. След Освобождението в Източна Румелия 
Чомаков е виден член на т.нар. Казионна, тоест Либе-
рална партия. След Съединението е част от Стамболо-
вистката, сиреч Народнолибералната партия. По време 
на Църковната борба преди Освобождението той също 
най-често е идентифициран като либерал. Неговите най-
близки привърженици, един вид щаба на неговата пар-
тия, са наричани „Либерален кръжок“. По отношение 
устройството на Екзархията Чомаков също защитава ли-
берални, дори радикални, позиции – той е за модерниза-
ция на църковното управление, намираща израз най-вече 
в повсеместна изборност и мандатност, включително и 
на самия първосвещеник, и в широко участие на миряни-
те в управлението на Църквата.

Що се касае обаче до отношението към господство-
то на турците, което е основен проблем пред тогаваш-
ното българско общество и което поради това обикно-
вено се взема като най-важен показател за преценка на 
една или друга политическа позиция, Чомаков следва 
да бъде определен като консерватор. За него създаване-
то на българска национална държава не стои на дневен 
план. Нещо повече, той е за запазване на Империята, 
която обаче следва основно да се вестернизира. Тъкмо 
в рамките на този процес Чомаков смята, че българи-
те могат да решат своя основен политически проблем 
чрез получаване адекватна на своите възможности роля 
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в управлението на реформираната империя. Това е ти-
пично консервативен подход при търсене на пътища за 
обществен напредък.

В светлината на тези факти и разсъждения Чомаков 
трябва да бъде окачествен най-вече като прагматик и 
опортюнист. За него приемливо е всичко, което би мог-
ло да бъде полезно за българите. Поради всичко това на-
ционализмът може да се сметне за най-важното в неговия 
мироглед. Чомаков фанатично вярва в българите и също 
толкова фанатично се бори за запазване и развиване на 
техните етнически особености и единство. Следва да се 
уточни още, че този национализъм не е агресивен и ксе-
нофобски. След освобождението си от гърците българите, 
според Чомаков, би следвало да запазят и развиват своята 
идентичност, сливайки се обаче с останалите народи на 
Турската империя в османска нация. Нея обаче Чомаков 
си я представя не като нещо хомогенно, а като съюз от 
нации, всяка от които ще съхрани самобитността си.

„Сливане – заявява той с програмната си брошура 
от 1868 г.„Българският въпрос“– в космополитните 
сфери на човешката дейност, в науката, търговията, 
индустрията, общите държавни интереси; в същото 
време зачитане на националната самобитност – рели-
гия, език, бит. Ето сливането, което бихме искали да 
се осъществи между различните части на Империята 
и което би могло да се изрази със следната известна 
максима на един немски философ: „Многообразие в 
единството, свобода в порядъка“.

Прочее, Чомаков, освен че е горещ националист, 
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също така без съмнение е и най-изтъкнатият български 
отоманист. Каква роля играят тези две идеи в българска-
та история? 

Надали тук трябва специално да се обосновава, че 
националният принцип е conditio sine qua non за уско-
рения преход на българите от традиционна към модерна 
форма на общество. Обаче очакванията на Чомаков по-
даниците на султана да се трансформират в една надна-
ционална общност са утопични. Отоманизмът, който е 
една от основните танзиматски идеи и който не само е 
издигнат и подкрепен от Европа, но който би могъл – те-
оретически, ако не практически – да стане и начало или 
поне фаза в обединението на Стария континент, излиза 
напълно неуспешен. Нито отделните етноси в Турската 
империя се сливат в единна османска нация, нито самата 
империя оцелява.

От друга страна, поддържаният от Чомаков принцип 
за предпазване на свободата от израждането Ӝ в слободия 
и за преодоляване недостатъците на национализма при 
съхраняване на несъмнените му достойнства, притежа-
ва определена ценност и актуалност. Защото в резултат 
на ускорените дълбоки и цялостни реформи днес в бъл-
гарското общество има свобода, но няма много порядък, 
има многообразие, но липсва достатъчно единство. Също 
така този лозунг, под който, освен всичко, бива решен 
и Църковният въпрос, напълно хармонира и с присъст-
вието на България в обединена Европа. За илюстрация 
достатъчно е само да се отбележи, че търсещата да се раз-
шири до панконтинентални размери Европейска общност 
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е движена от същата визия за отношенията между различ-
ните си народи. Това е изразено в нейния девиз, който с 
леко променен акцент („Единство в многообразието“) 
се покрива с първата част от лозунга на Чомаков. С него 
се манифестира волята обединена Европа да не престава 
да бъде и „Европа на отечествата“, Европа на отдел-
ните нации, които, отказвайки се от ксенофобията, трябва 
да запазят и развиват своята самобитност.

* * *
Внимание тук заслужават и похватите, които Чомаков 
използва в политическата си практика. Те са функция на 
неговия натюрел и на ограничените ресурси на българ-
ското възрожденско общество. Както и всички останали 
българи тогава, Чомаков е лишен от какъвто и да било 
политически опит. Но притежава висок социален статус 
и отлично образование – и това му позволява да се учи 
на политика „в движение“, „чиракувайки“ при своите 
противници и чужди партньори. За теоретическа основа 
ще са му служили най-вече класическите гръцки автори – 
той често например се позовава на Езоп – и Библията25. 
Може би е чел и Макиавели. Запознат е също с нацио-
нално-освободителния опит на италианци, гърци, сърби, 
поляци. Почерпеният от такива източници инструмента-

25  Например Чомаков твърди, че урежда Въпроса, водейки 
се от следния план: знаейки къде е силата на гърците, той решава 
да ги победи по начина, по който филистимляните чрез Далила 
надвиват Самсон.
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риум се съчетава с характерните за Чомаков ум, воля, 
енергия, целеустременост, чувство за дълг и чест. При-
лагана в обществената практика през изключително по 
своята историческа потенция време, комбинацията от 
превъзходни лични качества, патриотизъм и изпитани 
политически прийоми26 прави от него не само първият от 
професионалните, но и един от най-успешните, макар и 
непризнавани, държавници на съвременна България.

В създаването на Екзархията може да се види пример 
за солово решение на голям политически проблем отгоре, 
при минимални капиталовложения и по мирен начин. Ро-
лята на народа, който в случая е закрилян от официалната 
светска власт, се изчерпва кажи-речи само с постоянство – 
в това да не плаща църковни данъци, да не се стряска мно-
го-много от липсата на владици и редовно да декларира 
непризнаване на Патриаршията. Разбира се, това е важен 
коз, но той сам по себе си е инертен – както е инертно 
и отличното геополитическо положение на българската 
земя, която привлича вниманието на всички Велики сили 
и така дава възможност за комбинации с еднакво силна 
потенция за възход и провал. В Църковния въпрос няма 
насилие – падат 1  – 2 жертви наистина и стават някол-

26  Общо взето тактиката на Чомаков във Въпроса може да се оп-
редели като чартистко-лобистка – редовни мирни масови манифеста-
ции (митинги, шествия, петиции, политизирани литургии, неплаща-
не на църковни данъци, декларации за непризнаване на Патриаршия-
та, ангажиране чрез печата на общественото мнение) отдолу, съчета-
ни с постоянно търсене благосклонността на меродавните фактори 
(османския establishment и чуждите посланици в Цариград) отгоре.
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ко сбивания в църкви, но напрежението, макар и трайно, 
никога не достига екстремни стойности. Единствените 
комай вложени финансови средства, освен тримесечните 
„командировъчни“ за делегатите от 1861 г., са 400-те х. 
гроша заплата от Пловдивската епархия за нейния пред-
ставител в Цариград. Що се отнася до другите столични 
българи, за тях Въпросът е нещо между другото; освен 
това, те не толкова помагат на онзи, който се оказва един-
ствено годен да го доведе до достоен завършек, колкото 
той се старае да ги пази – било от апатия или от непра-
вилни действия, било от униатски изкушения или от чара 
на руския посланик. Прочее, ако за някой в българската 
история може да се употреби изразът „и сам войнът е 
войн“ – то това, освен може би Левски, е Чомаков.

При такива прочее скромни дадености как по-
конкретно той постига целта?

„Съединете фанариотската лукавост с йезуит-
ската хитрост и свържете ги с най-голямо славолю-
бие, та ще имате истинната картина на Чомаков. За 
него сичките средства са добри, стига само да пости-
га целта си“ – твърди през 1864 г. един от най-неприяз-
нено настроените към него съвременници. Но Чомаков 
сам себе си схваща – и с много повече основание! – като 
самотен рицар на нацията, на чийто щит би следвало да 
се прочете девизът: „Всеотдайност и постоянство!“.

Поради драстичното разминаване между това, което 
другите виждат у него, и онова, което той мисли за себе си, 
най-сериозен проблем за него ще да са били взаимоотно-
шенията с останалите дейци по Въпроса. Той редовно под-
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държа връзки с много хора – било пряко, било чрез писма. 
Но не се разбира много-много с тях. Подобно на всички 
български водачи и той се сблъсква с почти непреодоли-
мата трудност по създаване и поддържане на ръководен 
статус сред представителите на народ, който отдавна е за-
губил традициите си за вертикално обществено структури-
ране и мрази йерархията. Силен, издръжлив, инициативен, 
позитивен, но емоционално неовладян, самовзискателен, 
но и самомнителен, материално осигурен и обзет от чув-
ство за мисия, Чомаков намира около себе си само неиск-
реност, коварство, своеволие, егоизъм, користолюбие. В 
тази нагласа, изглежда, се състои „умението“ му да „пе-
чели“ врагове – дори измежду приятелите си.

С по-висшестоящи Чомаков умее да установява и 
поддържа превъзходни отношения. От турските големци 
освен с Али паша, той е много близък с Мидхат паша, бла-
годарение на когото, както изглежда, става член на Дър-
жавния съвет през 1877 г. От третия пък голям танзимат-
ски държавник, Фуад паша, през 1868 г. издейства българ-
ско място в Държавния съвет на империята, което да бъде 
заето от Георгаки Стоянович. Сетне, въпреки гръмката си 
русофобска слава, смогва да получи от Столипин поста 
шеф на румелийското здравеопазване, а от Алеко Бого-
риди – депутатско място в Областното събрание. Когато 
след контрапреврата от август 1886  г. княз Александър 
Батенберг, вече решен да абдикира, минава през Пловдив, 
той отсяда в къщата на Чомаков. Всесилният в начални-
те години на обединена България Стамболов го почита, а 
княз Фердинанд го нарича „папá“. Чомаков е дипломат, 
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който умее не само да се нрави, а и да се държи твърдо и 
независимо, когато смята това за нужно, въпреки риска да 
си навлече гнева на големец, при когото е в качеството си 
на просител – както можем да съдим от по-горе описаната 
среща с великия везир Къбръзлъ паша.

Това че е могъл да бъде непоносим за своите, не 
пречи на способността му да води успешни преговори 
не само с най-високопоставените турци, но и с цари-
градските представители на Великите сили – например, 
колкото и голям противник да му е Игнатиев, Чомаков е 
в състояние да се среща с него, да разговаря, да спори, 
да губи и печели, съблюдавайки безупречен bon ton. Той 
установява близки и плодотворни отношения и с всички 
посланици на кралица Виктория през 1861  – 1878 г. в 
Цариград – особено с Булвер, с Елиът, а и с най-извест-
ния Ӝ консул тогава на Балканите, Блънт. Регистрирани 
са негови контакти и с интернунция Прокеш фон Остен, 
както и с пратеника в Турция на Наполеон ІІІ, Н.-П. 
Буре, с когото през 1867 г. обсъжда какви отстъпки да 
бъдат направени на българите във връзка с френската 
реформена програма и на когото представя Г. Кръстевич 
като достоен за член на Върховния съд – място, което 
последният заема на следната година.

Така или иначе дали заради лични, или национални 
характерови особености, той, макар някои да виждат в 
него бъдещия български княз или министър-председа-
тел, не смогва да се наложи като траен авторитет сред 
онези, които би следвало да се определят като негови 
привърженици. Първенството му често е оспорвано, а в 
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началото на 1869 г., когато е само на крачка от може би 
значително по-изгодно27 от онова, което ще бъде фор-
мулирано в Екзархийския ферман, решение на Въпроса, 
неговите другари го изоставят и така вместо заслужен 
триумф той жъне унизителна маргинализация. Гросмай-
стор в политическата игра с чуждите, Чомаков не успява 
да вдъхне достатъчно респект у своите.

След издаването на Фермана Чомаков видимо се 
променя. Сприхавият максимализъм намалява – макар 
че за господство на трезва резервираност у него може да 
се говори едва по време на Съединението, когато отказ-
ва предложения му пост на председател на Временното 
правителство и се задоволява със заместник-председа-
телския. Прочее продължаваме да срещаме данни за не-
гови гневни изблици (напр. вестникарят Иван Найденов 
се оплаква, че веднъж по лицето му дълго личали следи 
от Чомакова плесница), но в поведението му вече откри-
ваме и примери на почти церемониално смирение.

И сега той осъществява няколко успешни комбинации 
(напр. влизането на Екзархията в Македония през 1873 – 
1874), в които останалите български участници във Въ-
проса са принудени, както и в предишното десетилетие, да 
се задоволяват едва ли не само с ролята на една или друга 
шахматна фигура. Но през 1870-те години Чомаков отде-
ля много внимание на значително обогатена откъм методи 

27 Може с много основание да се допуска, че ако не е бил така 
рязко и безапелационно дезавуиран, безспорната част от екзар-
хийския диоцез би била доста по-обширна.
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и насоки политическа дейност. Стремейки се пълноценно 
да използва огромната, но по начало стихийна обществена 
енергия на масите, той успешно прибягва към най-мащаб-
ната от модерните форми на политика и така става творец 
на първата официално призната институция на предста-
вителната демокрация в България – Църковно-народния 
събор 1871 година. Създава си и нещо като партия (т.н. 
Доктор-Чомаков кръжок) и продължава, както и преди, 
дейно да използва печата като оръдие за обществено въз-
действие. Ако през предишното десетилетие е до голяма 
степен водач от традиционен тип – нотабил, чорбаджия, 
първенец, който при това се занимава предимно с нещо 
като външна политика, то през 1870-те години той раз-
ширява своето амплоа, покривайки и голяма част от мо-
дерното понятие за партиен лидер. Понаучава се, както 
изглежда, и да щади самолюбието на другите. Но и сега 
неведнъж става жертва на демонстративна нелоялност – 
например по време на Цариградската конференция него-
вият уж близък приятел и бъдещ Старозагорски владика 
Методий му скроява убийствен номер и го прави за пос-
мешище не къде да е, а в Пловдив.

Междувременно Чомаков остава и без средства. Ти-
чайки вдъхновено по Въпроса, той изхарчва спестените 
си пари, а от 1873 г. и Пловдивската община, преценя-
вайки, че неговата мисия е изпълнена, прекратява запла-
тата му. Пред него с цялата си сериозност се изправя 
непознато и неочаквано предизвикателство – проблемът 
за хляба. „Възторгът на борбата мина и реалността, 
студената реалност, зе да тегне върху ми“ – изповяд-
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ва по този повод той. Не че се отказва от идеалите си, но 
вече е принуден да мисли и как да си храни семейството. 
Неведнъж изтъква изключителния си принос в национал-
ната история и моли за заслуженото възнаграждение: „И 
днес ида, не като кредитор, не, но като стар ветеран 
след дълги години, минати в служба на отечеството; 
и като си е всякога изпълнил съвестно длъжността, 
[той] иде с високо чело и отворени гърди и в името на 
знаковете от рани, които украшават тези гърди, иска 
възможност да следва според силите си тези услуги 
и да премине остатъкът от живота си в положение, 
достойно за един народен служител“. Но цялата му на-
стойчивост отива напусто. Известно признание, във вид 
на пенсия от 6 000 лв., получава едва през 1887 г. –, но 
не толкова заради решението на Църковния въпрос, а за-
щото съумява да спечели любовта на княза и уважението 
на неговия първи министър.

* * *
В семейния си живот Чомаков не е особено щастлив, но 
родословното му дърво и днес е живо – което е изключе-
ние за възрожденец от неговия калибър.

През 1852 г. той се жени за Кириаки(ца) х. Милко-
ва, която му ражда две щерки. През 1862 г. тя умира28, 

28  Тук може би не е неуместен следният въпрос: „След като 
жена му умира, какво Чомаков, който тогава е мъж в разцве-
та на силите си, е правел с половата си енергия?“. Изворите, 
като изключим намеците (които при това са нещо вторично) на 
Д. Ганчев, че кокетната външност на Чомаков давала материал 



Кириаки(ца) х. Милкова, съпругата на д-р Чомаков.  
Художник Станислав Доспевски
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през 1878 го напуска и малката им дъщеря – Елена. Но 
другата, Мария, има щастлив брак с капитан Владимир 
Петров, руски офицер, който взема и фамилията на жена 
си, като става Петров-Чомаков. Това име носят всичките 
им наследници.

Мария Петрова-Чомакова през 1895 г. става прид-
ворна дама и се премества със семейството си в София. 
Тя ревниво пази паметта на баща си и полага значителни 
усилия да популяризира стореното от него.

Най-голямата Ӝ дъщеря, Елена, през 1914 г. става ком-
паньонка на царица Елеонора. През 1930 г. царица Йоана 
я прави своя любимка. Придворна дама е и по-малката се-
стра – Мария. Двете са големи англофилки и затова вед-
нага, след като България се присъединява към Тристран-
ния пакт, те са пратени в изгнание в Будапеща. След като 
руснаците влизат в Унгария, сестрите Петрови-Чомакови 
се връщат – в България и в Двореца. Елена Петрова-Чо-
макова остава едно от най-доверените лица на царицата. 
През 1946 г. тя я придружава в изгнанието Ӝ и остава 
край нея до смъртта си. Погребана е в Ещорил, недалеч 
от къщата на Йоана. Премахването на монархията тласка 

за много и нелишени от основателност одумки, пазят абсолютно 
мълчание по този въпрос. Дали става дума за свян от страна на 
техните създатели, или от страна на тези, благодарение на които 
те са стигнали до нас? Или пък просто трябва безусловно да при-
емем уверението на самия Чомаков, че след като съпругата му си 
отива от този свят, той се жени „още по-тесно“ за Църковната 
борба – т.е., че либидото му 100% е сублимирало в патриотизъм, 
който точно поради това е един от най-ярките, най-несъмнените и 
най-резултатните в Българското възраждане?



Мария Ст. Чомаков Елена Ст. Чомакова Соня, Стоян и Мария 
Вл. Петрови-Чомакови

Елена Вл. Петрова-Чомакова придружава царица Йоанна
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и Мария Вл. Петрова-Чомакова по пътя на изгнанието. Тя 
се установява в Рим, а сетне – в Париж. Докато сестрите 
Ӝ предпочитат блясъка и динамиката на светския живот, 
третата дъщеря на Мария Ст. Чомакова, Соня, е затворена 
и набожна – след Втората световна война остава в София, 
където се препитава с уроци по френски.

Единственият син на Мария Чомакова носи името на 
дядо си, Стоян. Завършва право във Франция и постъп-
ва на служба във Външно министерство. Кавалерийски 
офицер, през войните (1912  – 1913, 1914  – 1918) е на 
фронта. След това се връща в дипломацията. Най-яркото 
му постижение там е участието в подготовката на Кра-
йовската спогодба (1940), по силата на която България 
си връща Южна Добруджа. Тъй като в България се уста-
новява диктаторски режим, след войната Ст. Петров-Чо-
маков остава на Запад. Сътрудничи на инициативите на 
тази част от българската политическа емиграция, която 
обикновено е определяна като умерена и която от 1948 г. 
се заема да работи в защита на българската национална 
кауза в чужбина. Ст. Петров-Чомаков създава – на ан-
глийски и френски – исторически текстове и публици-
стика. Оставя в ръкопис книга по история и практика на 
дипломацията, в която вплита и своите спомени. Занима-
ва се и с живопис, за която има дарба.

От брака си с Лили де Поортер, белгийка по поте-
кло, Стоян Петров-Чомаков има две деца: Владимир (от 
брака си с мексиканка той има дъщеря, Стояна) и Соня  
(бижутер-дизайнер, сега покойница).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
НАЛЕЖАЩИ РАЗМИШЛЕНИЯ29

Сега, когато е вече приближило и настава време да ся ус-
трои на родната наша православна Черква, свята длъжност 
на всякой пра вославен българин е, мислим, да земе под 
зряло и сериозно внима ние и разсъждение редът, който 
тряба да узаконим за нейното устрое ние; всякой тряба да 
мисли и добре да размисли какво направление тряба да ся 
даде на управителната черковна машина, щото никога тя 
да не спира от да възвишава и улучшава тъй тежко падна-
лото състо яние на религиозното наше развитие. Началата, 
връз които ся осно вава изобщо черковната администра-
ция, имат едно грамадно влияние връз духовнийт и граж-
данскийт напредък и цъвтението, на която и да е Черква: 
за това и ний за длъжност наша считами да ся позанимаем 
с този важен за нас предмет; а особенно в предлежащите 
обстоятел ства на черковното ни устроение, да изложим 
нашите, ако и частни, мисли по черковното управление, с 
което, ако не друго, а то ще отво рим поне път и на други 

29 В. Македония, IV, № 33, 14 март 1870; № 35, 21 март 1870; 
№ 37, 28 март 1870; № 41, 11 апр. 1870; № 42, 18 апр. 1870; № 44, 
25 апр. 1870.

B C67B C67B C67B C67B C67B C67



Д-Р СТОЯН ЧОМАКОВ

212

по-опитни, които би поискали да искажат сво ите по таз 
работа мисли: от които осветлявано общественното мне-
ние ще може много да ся ползува в правото нареждане на 
черковно-гражданските ни работи.

* * *
Черковното управление според основанието си може да 
ся на рече лично и еднодържавно или синодално и събор-
но30. Крайното из явение на първото виждами ний в Ри-
мо-католическата или Папищан ската черква, която при-
познава папата за върховен началник и распо редител, а 
пример за последната форма, дават ни днес протестан-
тите, които, освен една малка част, нямат и владици.

От тези два вида черковни управления: кое ся осно-
вава връз Светото Писание и кое е учредено от осно-
вателя на нашата вяра Иисус Христа? Ни едно, можем 
каза положително: понеже в Св. Писание, за право, не ся 
намерват таквиз явни изречения, от които да ся извлекат 
доводи за против или за в полза на едното или на дру-
гото от поменатите управления. Но пак, ако би да вникне 
человек в Евангелието, ще намери, че личното управле-

30 По това време често гръцкото „синод“ често се замества с 
нейната българска калка „събор“ (Бурмов, Т. Българо-гърцката 
църковна распря, с. 448); малко по-късно обаче и двата термина 
ще затвърдят обичайните си – и днес включително валидни   – 
значения: първият ще обозначава състоящото се от архиереи и 
отговарящо изключително за духовните въпроси управително 
тяло на Църквата, а вторият – периодично свикван и с по-голям 
състав орган от мирски и духовни представители – с избирателни 
и законодателни функции.
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ние, за което обикно венно ся говори, че ся основава връз 
преимущества, дадени от Иисуса Христа на Апостолите, 
е съвсем противно на духът на християнската вяра. За-
щото никъде в Св. Писание не ся споменува ни дума за 
пре имущества или първенство на един кой да е от Апос-
толите; когато напротив има много примери, чрез които 
ся доказва равенството на Апостолите по духовната им 
сила. Тъй напр[имер] когато Иисус Хрис тос обличаше 
формално учениците си с силата „решити и вязати“ 
ка зал: „Приимите дух свят, имже отпустите грехи, 
отпустятся им, и имже держите держатся“ (Йоан, 
20)31. Тъй също и когато ги припознаваше за свои Апос-
толи и ги пращаше по светът да проповедват учението 
му, не е казал, че тогоз или оногоз припознавам за на-
чалник и пръв испо между ви; а на против, когато беше ся 
породил помежду им такъв един въпрос, Божественнийт 
учител строго ги изобличи за тази пре пирня, нарече я 
светска и съвсем непристойна и неприлична на него вите 
последователи и ученици, и изрече онези високи думи, 
които по казват, че единственната добродетел, която по-
добава на христиените, е смирението и кротостта. „Иже 
аще хотет в вас вящший бити да будет вам слуга: 
иже аще хощет в вас бити старий да бъдет всем раб“ 
(Марко, 10)32.

31  Приемете Духа Светаго. На които простите греховете, тям 
ще се простят; на които задържите, ще се задържат (Йоан, 20, 22 – 
23).

32  Но между вас няма да бъде тъй: който иска между вас да 
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Ето защо след възнесението на Иисуса Христа меж-
ду Апостолите никога не ся появи никакво разногласие, 
нито раздор, ни препирня за началство и първенство. Ето 
защо Апостолите, проникнати и водими от учението на 
Спасителя нашего, почитаха себе си за равни в служ бата 
на Господа Иисуса Христа; никой измежду тях не мо-
жеше да ся каже началник на новосъставеното христи-
янско общество, никой не можеше да има притязания да 
му ся повинуват другите Апостоли, ни кой нямаше право 
да ряспорежда самопроизволно работи, които ся касаеха 
до цялото общество. Но всички, като имаха същата сила, 
съ щите духовни права, с еднаква ревност ся стараяха за 
распростране ние и преуспявание на Евангелското уче-
ние; и това само занимаваше всичкото внимание и поглъ-
щаше всичките грижи на Апостолите.

Но верующите в Христа съставяха вече общество, 
което имаше общи нужди, как тогаз испълняваха тези 
нужди? За това трябва да ся пита Святото Писание. Де-
янията Апостолски дават повече примери за начинът, по 
който са ся решавали работите.

Когато Апостолите щяха да изберат другиго намес-
то Юда преда теля, събраха са всички вкупе та избраха 
Маттея.

Когато пак друг път Апостолите, като желаяха да ся 
освободят от другите грижи, които им налагаше размно-
жението на верующите, ис каха да изберат други челове-

бъде големец, нека ви бъде слуга; и който иска между вас да бъде 
пръв, нека бъде на всички роб (Марко, 10, 43 – 44).
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ци, които да ся грижат за общинските работи, никой от 
Апостолите не ся появи с притезание той да распо реди 
тези человеци, които да ся стараят да извършват нуждите 
на първото христианско общество; но всичките наедно 
избираха и опре деляха нуждните и способни человеци. 
И тъй ни в една от тези зе мани от Апостолите мерки за 
черковното устроение не ся вижда ника къв произвол, ни-
какво своевластие, никакъв глас на лична воля, която да 
ся зема за закон и правило от другите Апостоли: но на-
тежаванието (превесът) го е имала всякога общата воля 
на Апостолите, събрани на едно, т.е. соборът на Апос-
толите е решавал и разпореждал всичко що ся касае до 
общите интереси на първото християнско общество.

Торжественно обаче доказателство, че Апосто-
лите за най-сгодно управление считаха и приемваха 
съборното, може да представи сле дующето събитие. 
В първите години на християнската проповед, ко гато 
вече мнозина язичници, убедени в истинното Христо-
во учение, оставиха идолопоклонството и ся подчини-
ха на Христовото леко иго, породи ся въпросът: „дали 
тряба християните да вардат законът Мойсеев, или 
не“. Тези, които от евреите бяха станали християни, 
подтвър ждаваха, че вардението на Мойсеевът закон е 
непременно потребно за спасението на душата, когато 
обращенните от язичниците не щяха никак да припозна-
ват тази нужда. Разногласието беше ся распрост ранило 
не само между простите християни, но и между Апосто-
лите, от които Петар беше за първото мнение, а Павел 
защищаваше второто. И тъй, за да ся отмахне тая спън-
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ка на любов та между християните, събират ся всички-
те Апостоли в Йерусалим, съставят собор и съ борно 
решават, че не тряба да отеготяват верните с товарът на 
за кона, и това решение чрез соборно писмо го распра-
щат по черквите. Тойзи собор ни дава най-съвършен-
нийт образ на тогашните събори, още ни и поучава, че 
висшето началство на Черквата тряба да е събо рът.

* * *
Но как е станало да имами личното или самодържавното 
управ ление на Христовата черква?

Завоевателнийт дух на римляните, пространнийт 
техен гений в опаданието си, сформирова тази несъ-
образната с Христовото учение система. Рим пресади 
единодържавието в черковното управление; той извър-
ши осредоточванието на черковната власт в едно лице, 
ко ето да има престолът си в Новий Рим, за украшение 
на масивний златний императорский трон; но това ста-
на по духът мира сего. Про чее, ако Черквата е китка 
от благоуханни цветя на Исток, нейното еди новластие 
е лиснат явор на Запад. Но и те еще са в противоречие 
едно на друго.

Следователно лично черковно управление ся наи-
менова онова, което ся съставя и ся управлява от едно 
лице с наречени синодални или советници, без никаква 
друга отговорност освен за грешки в ос кърбление на 
величеството на самовластното лице. Понеже това лице 
вярва себе си като непогрешимо и това верувание прии-
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мат и не говите искренни последователи, то ако и да е от 
народът избран жи тел на това небе, счита ся обаче да е 
там милостию Божиею и при има за почет титли, които 
засенят чистото учение Христово.

От православните Черкви самовластна е мнимата 
Екуменическа33, Антиохийската, Александрийската, Йе-
русалимската и Кипрската: а таквиз са били, разумява 
ся, и нашите Охридска, Търновска и Ипек ска.

* * *
Като видехми в кратко началото на двата вида на чер-
ковното уп равление, твърде полезно ще да е да видими 
и какви плодове е да вало и дава всяко едно от тях и да 
сравним съборната Черква със самодержавната.

Първата наистина не блеще, не пуска блескави лучи 
и сякаш че не прави впечатление на нашити ориентални 
чувства, и като че не е по вкусът ни, и действително тя е 
смиренна, скромна като Основателя Ӝ. А втората напро-
тив, основана по образ и подобие на светските власти, 
носи в себе си всичко плътско, злато, сребро и всичките 
удо волствия на чувствата.

Св. Писание казува: „От плода их познаете их.“34 
Ввърлете един по глед връз пастирите и паството на тази 
дирнята и ще видите на место закон, егоизм и произвол, 
на место светлина и совест, невежество и суеверия, на 
место истина, прелъщения; а за цел удушаването на вся-

33 Тоест, Цариградската.
34  Матея, 7, 16.
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ко благородно чувство и безчеловечно употребление в 
плътска полза овчиците, които ся пасат от тях. 

Западнийт понтифекс35 поне дръжи с желязна ръка 
пастирскийт жезл, а восточнийт е замрътвял и като от 
блато не ся испарява от него освен венение и чахнение.

Спасител наш каза: „Созижду церков мою и врата 
адова не одолеют ей“36 и собра верующите в него и тури 
себе си първ краеъгълен камик на Черквата си. Но влас-
толюбието на западните и источните единовластни чер-
ковни държавници разруши черковното единство и раз-
дели християнска Европа на два стана, от които непрес-
танно вдъхват на последователите си взаимна умраза и 
враждебност, по ради което християнското испълнение 
ся намира на непреривни рато вания помежду си, за най-
голяма злочестина на народите и на Черк вата Христова.

* * *
Но да оставим Запад. Да ся приборем само за наший 
Исток и да видим що ся е извършило около нас и в нас 
само и само от едино властната система на управлението 
на Черквите ни. И първо, от где ся опропастиха нашите 
народни Черкви, та паднахми ний в духовно робство?

Нашите Черкви са ся управлявали по подражание на 
гръцките от священноначалници самоначалствующи, без 
отговорност и без над зор. И за туй в обстоятелства малко 

35  Римският папа.
36 [Ти си Петър, и на тоя камък] ще съградя църквата Си, и 

портите адови няма да Ӝ надделеят (Матея, 16, 18).
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по-неблагоприятни за народът тази им безотговорност и 
ненадзиравание оставиха ги свободни, за да промислят 
само за личните си ползи и да вършат по собственните си 
интереси само които за да спасят те привременно не им 
е било ни най-малко зазорно да ся спазарят и да ни про-
дадат и предадат на заклетите и вечни врагове на нашата 
народност; тъй лесно и совес тно колкото и законно, както 
продава някой своята собственност, ов чарът на пр[имер] 
овците си. Ако нашите архиепископи и патрици не ся 
считаха за наши владетели и господари, не би рачили, 
па и не би могли да ся спазаряват и да ни пре про дават, 
и в всякой случай те би били принудени по длъжност да 
апелируват поне до истиннийт на себе си единоначал-
ник – народът; а тогаз и посегателът без съмне ние не 
би смеил да тури дерзската си светотатственна ръка на 
све тите и свещенни народни правдини. Но по тази сис-
тема на едино държавното черковно правление те бяха 
наши самовластни госпо дари и ето от нашето безгла-
сие и от технийт произвол ний из губихми не само свя-
тите си народни правдини, но всичко народ но достоя-
ние, и чест, и книжнина, и народност, че даже и вяра, от 
която мнозина ис паднаха; а всинца ний испаднахми от 
достойн ството человеческо. Но ний пострадахми може 
би не толкоз от свое ко ристието на нашите единокръв-
ни пастири, колкото от нашата не чув ственност.

Нека прочее разгледами тази Екуменическа нарича-
на Гръцко-Френска37 черква, която в нашите дни медлен-

37 Явно печатна грешка; всъщност Гръцко-Фенерска.
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но, но неотразимо губи от ден на ден и блеск и сила, и от 
час на час ся срупава и раскапва пред очите ни.

* * *
Когато от 1840 насетне между нашийт народ взе да ся 
проявява незадоволството от гърцката духовна власт, а 
по-после, от 1850 взе да ся пошушнува вече и за домог-
ванията ни да ся оттеглим от не сносното за нас иго на 
инородното гръцко духовенство, гръцкий духо вен са-
модържец, като многоочнийт Аргос, буден всякога над 
собст венните си интереси, щом подуши това не изгуби 
ни минута, за да земе мерки и да употреби всите си на 
расположение средства, за да потъпче това движение и 
да осуети всяко домогвание за възрождение на българ-
ската писменност и народност.

Уморително е наистина, но не безинтересно е за нас, 
да ся поза бавим, за да разгледами при възможна крат-
кост неговите противодей ствия на възраждающето семе 
на народното съзнание у нас, как по стъпваше той, когато 
това семе едва що поникнало беше само тре вица крехка, 
и как, когато пусна то ствол и стана дръво, на което връ-
ховете ся губат в облаците и сянката му покрива днес 
всичкийт народ.

За краткост ний оставями първите подвиги на него-
вите действия, когато, отчаян за честитата сполука на 
миссията си в погърчванието на българите, самовласт-
нийт този свещенноначалник на православ ните в Исток, 
нападна с всичката тяжест на всеоръжията си връз двете 
вече образовавше ся средоточия за противодействие на 
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него вите планове – връз Пловдив и връз Търново. Тамо 
за благовременно бяха испратени най-вещите, най-хит-
рите поборници на еллинизмът и най-ожесточенните от 
воеводите му ратници противу възраждающето народно 
чувство и Българите, тези воители, като ся истощиха в 
все възможни нападения, туриха най-после в ход разру-
шителните под ломи на народната си политика, лъжите38 
пред Императорското пра вителство и клеветите39 връз 
българскийт народ, на които следствие бидоха привик-
ванието на съд пред Имп[ераторското] Правителство 
първенците от Пловдив и от Търново.40 В този честит 
за българите съд ся позна, че противниците на царство-
то ся крият под расото на лице мерието и притворност-
та. В този съд ся скъса завесата и ся откри ум разното 
поглъщание на православните народи от фенерските 
сатур новци… От тогаз Имп[ераторското] Правителство 
презря нашите кле ветници за подлостта им и българи-
ти, свестени и вразумени от това, съвокупиха ся повече 
и уякчиха ся по-здраво в желанията си, като на чертаха 
вече и законнийт път на своите домогвания.

Неистощим в ухищренията си Фенерскийт патриарх 
не ся забави да измисли друго предначинание, за да пре-
двари течението на рабо тите. Под предлог да състави нова 
нареда в черковното управление, с която ще задоволи уж 
и българите, – а в същност дано залъжи бъл гарите и да 

38  Получерният шрифт е на оригинала.
39 Получерният шрифт е на оригинала.
40 През 1857.
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измами още и Имп[ераторското] Правителство, че допъл-
нил уж недостатките на черковната управителна система 
даже и с помощта и участието и на самите българи, и да 
утвърди изново властта си над тях – предложи и предприе 
да свика едно събрание41 на представители от столицата 
и от епархиите, за да съчинят уж устав за управлението 
на Черквата. Но по распорежданията на Патриархи ята в 
това събрание на дял на българите ся падна да имат едвам 
трима представители от родът си по кръв42, а по чувства 
двама43 само, от Търново и от Пловдив; но като да беше 
и туй снисхождение много нещо за българите, самодър-
жавната патриаршеска власт, за да па рализира силата и 
действието на единът от тях прие от истийт град Пловдив 
и още един представител грък44.

В това събрание всичко що ся спомена за удовлет-
ворение на българите беше да ся каже, че изнапред 
черковната власт ще гледа щото владиците, които ще 
ся пращат по техните страни, (разбирани в най-тесните 
граници на епархиите отвъд Балкана) да знаят и ези-
кът на мястото. Двамата представители българи пред-
ложиха с най-го ляма умеренност някои от законните 
си домогвания, но благородното събрание, водено все 
от истийт дух на преобладанието и единонача лието, не 

41  Става дума за Църковно-народния събор от 1858 – 1860.
42  Стефан Богориди, х. Николи х. Минчоглу и Георгаки Сто-

янович.
43  Тоест, както изглежда, без Богориди.
44  Димитрика Мичора.
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рачи да ги земе под внимание, то не рачи даже ни да ги 
за бележи в протоколът. Тогаз представителите ся от-
теглиха и тези що бяха ги испратили, ся протестираха 
пред Имп[ераторското] Правител ство. Патриархията не 
може да ся радва на много с изиграванието на българи-
те чрез комедията на това събрание, защото развяската 
на тази комедия извади на лице по-здравото залавяние и 
по-енергичес кото действувание на българите, на което 
следствието биде съвър шенното им отричание45 от Па-
триархията и от нейните владици.

Ослеплен от властолюбието си, патриархът46 не 
рачи да земе под сериозно внимание ни това движение 
на българите, но поиска да ги потъпчи с унизителното 
онова и далеко неудовлетворително устъпва ние уж на 
15-те наричани точки47, които същественно не съдържа-
ха нищо, за то и накакво следствие не взимаха. Все пак 
тази пуста страст да самовластвува го накара да отблъс-
не и онова наше пред ложение48, на което по висока запо-

45 Има се предвид Великденската акция (1860).
46  Йоаким II.
47 Имат се предвид потвърдените от Портата решения на Цър-

ковния събор от февр. 1861; тогава Патриаршията прилага такти-
ката на моркова и тоягата – с 15 точки се допуска, между другото 
напр., български в богослужението и се назначават българи-вла-
дици в някои български епархии (Антим за Преславски и Панарет 
за Пловдивски владици), но пък водачите – духовни лица (Илари-
он Макариополски, Авксентий Велешки и Паисий Пловдивски), 
са низвергнати и осъдени на заточение. 

48  Имат се предвид 8-те точки от юли 1861.
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вед бяха пристанали нашите пред водители да ся спого-
дим чрез едно равенство в правата на гърци и българи в 
управлението на Черквата. А естественно това упорство 
от страна на патриарха колкото повече оправдаваше 
причините на на шите желания, толкоз повече ги праве-
ше и да растат в прямо слово на това упорство, растяха 
и нарастоха до такъв степен, щото не бе возможно да ся 
удовлетворят иначе освен с отделение – точка на ко ято 
всякога сочеха нашите желания, в която ся и ограничи 
най-после борбата, раздразневана всякой път от непо-
мерното властолюбие на фенерскийт монарх йерарх, 
който и днес още отказва за присъстви ето на нашето ду-
ховенство в столицата и претендира да ечи неговото име 
в нашите храмове; и за това само, а не за нищо друго, 
държи и иска да държи в вечна борба и враждебност два 
едноверни и съжи телственни народа. В тези повърхно 
указани грешки пада Вселен ската наричана черква, за-
щото е самодържавна, защото единоначал ствующийт в 
нея патриарх за нищо друго ся не грижи освен за утвър-
дение на своето самовластие; за увардвание на своите 
интереси и тези на своите си, а не общо на християнско-
то изобщо черковно из пълнение.

Този кратък изглед по всичко що ся мина между нас 
и така са мовластно управляемата патриархия, колкото е 
назидателен и поучи телен по предметът от съществото 
си, толкоз е и ясен и освобождава ни от всяко по-нататък 
разискование; в заключение само можем рече [, че] това 
устроение на гръцката Черква ся е установило по след-
ствие на характерът у гърците – гъркът е по нрав уклон-



225 

чив и духовит, но по живото си въображение той е лишен 
от политический дух, който е плод на дълбокомислието.

* * *
Сега нека поразгледами тази Черква и в финанциално 
отноше ние, в което грешките не могат да произхождат 
от недостаточно и криво настроение на народът, но от 
кривото и порочно устроение на черковното управление; 
гръкът е слагател и сметлив, каквото и еврей нът; но ето 
че при всичко това никъде никоя диря ся не вижда от 
ог ромното богатство, което събираше тази Черква. От 
изворите на Ду нав и Сава до устията на Йордан и Ефрат, 
от трите материка на ста рий свят, а най-вече от нашето 
отечество реки от злато течаха в сък ровищниците на са-
модержавните духовни управители на Исток; но ето че 
нищо от това няма днес; всичко ся е пръснало по неус-
вес, а най-после, ето че и неизчерпаемите тези извори 
пресякнуват.

Но не ще сторим зле мисля, като поменахми за фи-
нанциалното управление на Вселенската черква пътем 
поне да раскажем на чита телите и сънародниците си най-
последнето по тази част нейно дейст вие, според както 
сми го от самите гърци слушали; този факт може много 
по-ясно да покаже гибелните следствия на претендира-
нието за управление на Черквата, както в всяко друго 
отношение така и в фи нанциално.

Знаят нашите читатели как съседнийт и единоверен 
нам румун ский народ беше и той като нас жъртва на бла-
гочестивата своя на божност и простодушие и как гръц-
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кото духовенство въсползовано от положението си, с из-
рудението на тези качества на православнийт той народ, 
беше сполучило да тури ръка на големи имоти в тая земя, 
доходите на които также отиваха по вятрът, без да има 
ни шушка пол зица от тях за земята, в която те лежаха и 
за народът, който населява тази земя. Знаят такожде как 
не преди много години и румунскийт на род свестен вър-
ху народните си интереси поиска да си земе назад тези 
имоти и да употреби доходите от тях за собственна пол-
за49. Ца риградс[кийт] патриарх повече по положението, 
което занимава като върховен свещенноначалник, на-
родоначалник, а не по особито някое доверие, прие за-
щитата на мнимите правдини на духовенството над тези 
имоти. Като пълномощен и пълновластен представител 
на всич ките православни, от него зависяше всякой пре-
говор и договор, и той можеше да заключи кое и да е 
съгласие, за това и той зе да управ лява определенната 
за решението на този въпрос международна ко мисия. Но 
неговото властолюбие и користолюбие стана причина не 
само да ся осуети всяко усилие за едно мирно спогодява-
ние, но даже да ся изгуби и единственната полза що мо-
жеше да ся извлече от тази распря. Казуват, и ний можем 
да вярвами, че Цариградскийт патриарх като поискал 
да ся въсползува от положението си и от обстоятелст-
вата за своите домогвания предложил тайно на Н[егово] 

49 Споровете за тези имоти (ок. 1/3 от обработваемата земя 
в Дунавските княже ст ва) продължава дълго; накрая княз Куза с 
един закон от дек. 1863 ги конфискува в полза на държавата.
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Б[лаженство] Йерусалимскийт патриарх, като условие 
на своето могущественно съдействие, да ся устъпят на 
Цариградската патриархия половината от доходите на 
поменатите имоти, които принадлежат повече на Йе-
русалимскийт патриарх и на Светогорските манастири. 
Но Н[егово] Блаженство Йерусалимскийт патриарх от-
ввърлил с гняв това безоб разно предложение и праведно, 
защото тези приходи възлязвали до 16 милиона в годи-
ната. Таквоз предложение от страна на Н[егово] Всесвя-
тейшество станало и на Светогорските манастири, а още 
и техните доходи да минуват през негова ръка; но и те 
такожде отввър лили светотатственното му предложение. 
Тогаз Н[егово] Всесв[ятей шество] испърво отслаби, а 
после съвсем напусна защи тата и комиси я та ся разиде 
без да ся свръши нещо.

Малко по-сетне княз Куза, който искаше да свърши 
тази распря, предложи да плати веднъж за винаги 150 
милиона гроша; но по зло паметство негли или по пред-
поменатите съображения воден Цари градскийт патриарх 
не рачи вече ни да чуе да му ся говори за таз работа, 
от която му отрекоха всяка лична и материална полза; и 
тъй та погина и сумата, която беше доволна да поддържи 
едно малко цар ство, ся презря. И тъй днес Божий гроб, 
св. Гора, Патриархията и на родните гръцки заведения 
бедствуват, което не щеше да е тъй, ако управлението 
на Черквата не беше монархическо и да зависи от во лята 
и хотението на един само человек, на когото другите не 
смеят нищо да продумат.
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* * *
Да метнем най-после един поглед връз управлението 
на тази ед нолична Черква и в каноническо отношение. 
Кой не знае как произво лът на едного само человека, 
Самуила патриарха50 против черковните правила и по-
становления уничтожи каноническото съществование на 
народните ни черкви Охридската, Търновската51 и др[у]
г[и]? И в дните ни още не виждами ли що става? В едно 
време, когато кормилото на Черквата държи онзи кротък 
и скромен мъж52, който по уверение и всеобщо почита-
ние е най-богобоязливийт черковник, както без препир 
и най-добродетелнийт и най-праведнийт, онзи, за когото 
може да ся каже, че е бил за 20 – 25 години оракулът на 
тази Черква, не е ли той, който от властолюбие увлечен 
посегна на Антиохийската и Алексан дрийската черкви, и 
двете от начало на християнството още самосто ятелни и 
независими, да ги подчини днес и да потъпче най-ясните 
черковни правила? Но ето таквоз е самовластието и не-
разлъчнийт с него произвол, щото ний виждами днес че 
по произволу Цариград скийт Патриарх като нарушава и 
тъпче Св. правила в отношение към Александрийската 

50 Самуил I Ханджерли.
51 Въпросът за премахването на Търновската патриаршия е 

сложен и поради липса на исторически свидетелства – не много 
ясен. И преди падането на Втората българска държава Цариград-
ската патриаршия невинаги признава Търновската си посестрима, 
за която се смята, че окончателно изчезва през първата половина 
на XV в.

52 Григорий VI.
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черква, в отношение към нас българите с истата вопию-
ща неправда стои гора уж за ненарушението на светите 
тези правила.

Ето прочее в кратък един приглед от административ-
на, финанци ална и каноническа страна ний видяхми, че 
самовластната тая фе нерска Черква, поради това си еди-
ноначално устроение, в произво лът на своите действия 
е нанесла сама на себе си убийственни рани и пълна с 
неправди и беззакония дошла е до едно окаянно и жалос-
тно положение. А пак, ако би поискали да пресметними 
нейните по следствие на това устроение дела в отноше-
ние към другите народи, които е управлявала и управля-
ва, ний ще бъдем принудени да иска жем истини, които 
за почитанието, което длъжим към вярата, която пред-
ставлява, по-добре да ги премълчим поне тук сега. При 
това и всякой българин кой много, кой малко знае за тях, 
защото нашийт на род е, който е най-много претърпял от 
нейните най-вандалски притес нения и мъки.

II.
Духовенството в Исток, от която и да е народност, с мал-
ки исклю чения, все си прилича, и за доказателство нека 
след гръцкото кажем нещо и за арменското, за да видим 
дали арменците53 и арменокатоли ците, устроени и наре-

53 Тук се имат предвид армено-григорианците (които, макар и 
монофизити, обикновено се категоризират като православни) – и 
то само онези, които живеят в Турция; по това време те са на брой 
около 400 хил. души и имат начело си един цариградски патриарх.
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дени и те черковно по единоначалническата сис те ма, са 
честити в черковно отношение.

Първите преди няколко години54 сочиниха един ус-
тав, който наре коха „конституция“. Този техен устав 
беше и по име, и по дело, според нравът на този народ, 
надут, многосложен и многочленен, но да оста вим него. 
Целта на тойзи устав беше, за да ограничат монократията 
и твърдоглавството на високото духовенство, а именно 
на патриарха си. Сполучиха ли? Можем да разберем от 
това, дето лани през януа рия народът беше разделен на 
две партии, тъй силно и злобно надъ хани една връз дру-
га по патришки расправи, щото противупатриар шеската 
партия, вътре в храмът Божий, в времето на Божествен-
ното Богослужение, разярена поради ожесточението на 
патриарха55 си, в кипванието на страстта си дързнала 
бе да свали от престолът види мата глава на благодат-
ната майка на верующите с най-укор ните по ругания, с 
най-безчеловечните оскърбления, и, без на мес ванието 
на полицията, несъмненно храмът Божий, святото оно-
ва място, щеше да ся оскверни с братоубийство през 
този ден, и то не за друго, но за щото патриархът им 
потъпкал конституцията им и дозволил си произ воли 
и злоупотребления вредителни за народът. Той падна, 
наслед никът56 му ся избра, но борбата не престанва-

54  През 1860.
55  Бохос.
56  Игнатий, който умира няколко дни след избора си, за да 

бъде заместен от Керимиан.
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ше и само когато наслед никът внезапно умря, малко 
ся поутишиха и двете партии, но и до сега още те не са 
изнамерили коренно исце ле ние на злото.

От друга страна арменокатолиците, които бяха свър-
зани с Рим скийт пантефекс чрез проста нишка само на 
една формалност, видяха внезапно всичките си права 
и привилегии потъпкани и предадени на Ватиканската 
черква. От кого? – От същийт им патриарх М[онсеньо]р 
Хасуна, още и самите уж съединени арменци в една мину-
та като с магически жезл преобразени на латини, и от това 
сега свада и раз дори. Една част57 от тях, по-разумната и 
по-честолюбивата отцепи са, отнесе ся до своето народно 
духовенство, разделено, и то на две пар тии, призова па-
триотическото му подкрепление и с него наедно ся оплаква 
на Св. Отец и веднъж и дваж и десет пътя против поруга-
теля на народът, с продаванието и предателството на най-
драгоценните им народни правдини; но всуе биде всичко. 
И днес той малък народ, по причина на властолюбието на 
патриарха си, предаден, онеправ дан, раздвоен помежду си 
и враждебно един против други располо жен, намерва зло-
честината си от там, от дето е чакал най-голямото добро.

* * *
След този кратък преглед на тукашните само Черкви из-
черпан от делата им, нека ги прегледами още и в същ-

57  Малко по-късно обаче противниците на ултрамонтанизма 
издигат за патриарх О. Купелиан, който в 1872 бива признат от 
Портата; но пък през 1879 Хасун си връща поста. 
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ността им. Нека не до сажда на читателите простирание-
то, което правим за тяхното раз глеждание; понеже, ако 
че продължавами ний да говорим повечко за тях, то е 
защото те имат пред нашите очи някаква си по-голяма 
важ ност. В нашата источна страна ний сми привикнали 
да гледами на личните Черкви като на последна надежда, 
и те ни прават впечатле ние, и наслаждават, тъй да кажем, 
нашите чувства; това, което не е тъй за нас в отношение 
на синодалните Черкви, които задоволяват само разумът.

Лицето, което седи на престолът на Черквата, то е 
предмет на обожавание на словесното паство от лични-
те черкви: антрополатрия58! И никой не помисля, че този 
человек не е паднал от небето, нито от ча сът на рожде-
нието си е забележен с някои знакове и предназначен за 
този висок сан, но ся ражда и той в неизвестност като 
нас, че порасва като нас и че случайно и повече от разни 
интригувания и чрез съдей ствието на едного и на други-
го, а редко по достойнству ся възвишава на него.

Не отказвами, че този сан е велик в черковно от-
ношение, както и в политическо, неговото определение 
според Властари59 е следующето: „Πατριάρχης ἐστίν 
εἰκὼν ζῶσα Χριστοῦ καὶ ἔμψυχος, δὶ ἔργων καὶ λόγων ἐν 
ἑαυτῷ ζωγραφῶν τὴν ἀλήθειαν, ὅστις ὀφείλει, οὓς Θεοῦ 
παρέλαβεν, ἐν εὐσεβεία καὶ σεμνότιτι βίου διαφιλάξαι“.60 

58  Човекопоклонство, преклонение пред човека.
59  Матеос Властарис (Βλάσταρις) (XIV в.) – византийски ка-

нонист.
60  (грц.) – Патриархът е образ жив на Христос и одухотво-
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Ний припознавами това определение за най-добро, 
но работата не е в определението, а в намерванието и 
избиранието на таквоз лице, което според горнето опре-
деление, да е жив образ на Христа, и което с делата и с 
словата си да е олицетворенната истинна.

С малки, твърде малки исключения, ний, духовни и 
миряни сми, още нови людие, а по това и людие без уче-
ние, без въспитание, а още повече без граждански добро-
детели и без опитност. И тъй не е странно да кажем, че 
мъчно ще са намери между нас такъв человек или, ако и 
да ся намерва такъв, но ний не ще знаем и не ще можем да 
го изберем. Защото право за право ний не знаем да изби-
рами, и нека не е зезорно61 това що казвами; защото вчера 
още в избиранието на членовете за Съветът62, ний пока-
захми какви сми мастори избирачи, и то тук още дето уж 
ся намерват по-добрите ни, по-учените и по-раз браните 
людие. Ний избирами и ще избирами за много време още 
все тъй като деца, кога играят на сляпа кобила или сляпа 
баба, когото до копами, или за когото ни пришушне някой 
от когото имами страх или друго [не]що, а що става тогаз?

Таквоз едно избирание избор ли е?
Не; то е една комедия и нищо повече, и на разиграва-

рен чрез делата и словата си олицетворяващ истината, който, като 
служи тях от Бога придобил, в благочестие и благоприличие жи-
вота съхранява.

61 Или зазорно – срамно.
62  Става дума за Привременния съвет, който е избран на 13 

март 1870, за да изработи проектоустава на Екзархията.
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нието на таквиз комедии ний вече началото видяхми и у 
нас отзавчера. Но още по-добре можем да ся поучим на 
това ний от гърците. Гърците, като народ не тъй като нас 
тежко паднал, имат и повече, и по-добре обра зовани лю-
дие, още и по-многолюдно и учено и опитно духовенство, 
между което по-лесно би ся намерили людие достойни 
за такъв висок сан. Но ето че и те никога не са умели да 
сполучат достойнийт и пристойнийт, и за това друго не 
виждами освен често да ги меняват, и, кога с Есхила да ви-
кат за някого, като за лош: „Лукава природа като добие 
голяма власт, големи беди изработва“, кога за другиго, 
като за прост с Димокрита да казват: „Ох! Простий като 
постъпи на голяма чест с прямо слово с недостойнство-
то и тъпоумието си става ленив, напълвя ся с гордост и 
смелост и става вредителен“. Ето таквоз е по ложението 
на гърците в това отношение и за това те нито нещо са до 
сега сполучили добро за народът си, нито щат да сполучат, 
и не са правили и не ще правят нищо друго освен да свалят 
днес от вселен скийт престол простийт и недостойнийт за 
хитрийт и достойнийт уж, а пак утре да гонят хитрийт и да 
го свалят пак за простийт, и тъй да ся въртят безкрайно и 
безпреривно все около едно колело.

Причината на това е, че избирателите и избираеми-
те като чело веци не са лишени от недостатки. Первите 
действуват едни по инте рес, който както ся знае е испо-
линскийт лост на человеческите деяния или по една дру-
га причина тайна или явна, която нека наре чем симпатия 
и антипатия, а малцина по совест и совест просве щенна.

Вторите, напр[имер] духовенството според чинът си, 
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имат обхода таквъзи, щото мъчно може да ги распознае 
някой по думите и по вън шното им поведение и да отличи 
истинно благоговейнийт и народнийт от лицемернийт. Те 
умеят и за своя длъжност считат да крият слабос тите си с 
външна лицемерна честност и родолюбие; таквоз е някак, 
за жалост, въспитанието на източнийт клер63 и това лице-
мерие фенер ските отци особенно са го възвели на висока 
степен и в всяко време с голямо искуство са го водили.

По природата си всичките человеци са почти еднак-
ви и тъй да кажем като в един калъп изляни; те малко ся 
отличават помежду си и в домашний и в еднообразний 
гражданский живот, но колкото повече ся отдалечават от 
него, толкоз повече хващат да показват отличие един от 
другий; а началството е което изважда вътрешнийт че-
ловек на яве ἀρχὴ ἄνδρα δεικνύει64. Но тежко и горко на 
онова началство, ко ето ще служи за опит на человеци-
те, а дваж тежко на онзи народ, който би поискал чрез 
властта да опитва началниците си, и злочес тина голяма 
за Черквата Христова, ако би да я направим пробен ка-
мък на властолюбците.

За нас прочее, които сми живели до сега отритнати 
от онези гра дове, гдето е имало малко-много граждан-
ский живот, за нас, казувам, които ся познавами повече с 
природата, от колкото с хората, нам за всички тези пре-
дизложени причини и за много други още, които е из-
лишно тука да споменувами, ще да е твърде мъчно, ако 

63  Клир.
64  (грц.) – властта показва човека.
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не невъз можно, ако би да установим лична Черква, да 
узнаем и да изберем достойното лице, на което ще пове-
рим вяра, чест и живот. Нека ся не мамим, че сми днес 
по-опитни от нашите праотци, които предадоха всичко 
това в ръцете на патрици, и те ни поробиха за векове.

1-во. Ний тряба да знаем, че управлението е едно ис-
куство от най-мъчните: то ся не импровизирува, т.е. не ся 
науча от само себе си и от веднъж; за него тряба голяма 
наука, предуготовително въспитание и дълъг опит; а за 
всичко това ний нямами освен лихи някои корение преса-
дени от чуждо у нас. Великийт атинейский законодател65 
казал: „Человек тряба да ся научи да владее първо себе 
си и страстите си и тогаз само може да умее да вла-
дее и другите“. Нека не кажем с на шето простодушие: 
„Ех, като всичките други в столицата и в империята 
Черкви са таквиз, то нека и нашата е таквази“. Нека 
не мислими, че това е тъй от Бога дадено или писано, и 
тъй тряба да бъде, а не инак; това са человечески наре-
ди за благочиние, и като таквиз ний тряба да примислим 
как е по-добре за нас да ся наредим. С това ни Богу, ни 
на вярата нещо противно няма да сторим. Православни 
Чер кви има и тъй и инак наредени, нека примислим, нека 
испитами от близу, нека от плодът на всяка разсъдим и 
тъй да изберем, за да не подпадними в грешката на же-
бите които, според баснописеца66, сити на старейшинско 
управление попросиха от Юпитера самодържец, а днес с 

65  Солон?
66  Вероятно се има предвид някой от вариантите на Езопова-
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него и от него крякат до небето. 
2-о. Нашата праотеческа православна вяра е свята 

и светла. Тряба прочее и външното нейно устроение да 
бъде до колкото е въз можно непорочно. Такваз Черква, 
Черква истинна, сияе Божественни лучи, воздига умът 
към Всевишнаго; но последствие на една само властна и 
единоначална Черква биваемите непреривно въздигания и 
сваляния на върховните йерарси от престолът, не унижава 
ли дейст вително тези наследници и наместници апостол-
ски? Тяхното по съ перничество чрез разни интриги въз-
шествие и после, чрез разни ин триги и хули, безчестия и 
поругания сваление, не нащърбяват ли дос тодлъжното по-
читание към Черквата? И тези неуважения към види мийт 
началник на тази Черква не помрачават ли и затъмняват 
ней ното сияние в сърцата на верните? Таквиз едни изоб-
личения и укори не разслабват ли и вярата в верующите, 
и с време таквазито Черква не става ли само едно условие 
на власт без никакъв цвят, нити черко вен нити народен?… 
За това една от главните причини на унижени ето на нари-
чанната Вселенска черква са безпреривните променения 
на патриците, каквото една от първите причини, за която 
Римската черква е твърда и уважаема е непоколебимостта 
до живот на Св. Отец, абсолютен цар и монарх на онази 
Черква. А на наший Исток Черквите са народни, частни, 
свещенноначалниците зависят от мал цина, а малцината 
по-малко ся согласяват наедно какво да е преоб разование 

та басня „Жабите искат цар“ – вж. Езоп. Басни, № 64, с. 42; същия 
сюжет разработва и Лафонтен, Ж. дьо. Избрани басни, с. 41–42.
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и нареда нежели разнообразното множество; но пак и в 
тях това зависи от характерите и средината им. Ний сме 
напоени от на шите соседи с много техни пороци: защо-
то злото е прилепчиво, а доброто по-мъчно ся прихваща. 
Следователно не тряба да ся лъжим, че ний не ще последу-
вами да правим това, което нашите по вяра братя гръци са 
правили и следуват да правят; като сми живели с тях тол-
кози векове, то ний не можем каза, че не сми позаели нещо 
от тях и че инак достопочитаемото наше духовенство е 
съвсем чисто от фе нерскийт квас, и че свободни от това 
ний ще можем да ся въздигнем по-горе от тях и избегнем 
от техните погрешки, като устроим и наре дим Черквата си 
по подобие и образ на тяхната. За то нека предвари телно 
размислим по-добре и да видим как можем да ся оградим 
от тези попълзновения, да запредварим, ако е възможно, 
да не бъдат „последняя горша первих“67.

3-то. Най-после, нека разгледами и поразисками тоз 
въпрос и от към финанциалната му точка. Един патри-
арх е скъпо нещо даже за народи по-добре устроени и 
по-богати, а колко повече като за нас людие истощени 
всякак и съвсем беспомощни. Вселенскийт наричан ний, 
а по същност Гръцкий, патриарх освен изобилнейши-
те неизвес тни и волни приходи що има, наредено е да 
му ся плаща още и ме сечна заплата, която възлязва до  

67 (Црксл.) – (Защото, след като са избягнали световните 
скверности чрез познаване Господа и Спасителя нашего Иисуса 
Христа, ако пак се заплетат в тях и бъдат победени, то) послед-
ните (за такива биват) по-лоши от първите (2 Петър, 2, 20; срв. 
Матея, 12, 45 и Лука, 11, 26).
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600 000 гр. на година. Но пак спо ред идеята, която гръци-
те имат за лицето, което занимава този висок пост, и спо-
ред леснината, която са имали до сега да възлагат тяжес-
тите за неговото поддържание връз гърбът на чуждите 
народности, още и поради своекористните техни задни 
мисли, на които до сега можаха да дават хубава боя, уж 
че всичко това трябва да става за одържание на народ-
ното достолепие на православното испълнение, тях ако 
питат, това количество го сматрят те за недостаточно; те 
би му назначили и шест милиона, ако да можаха, както 
първо, да ги на ложат друг да ги дава, а те да ги прибират. 
Ний обаче ни таквиз сред ства имами, ни таквиз някакви 
мисли сми хранили, нито ще храним.

Цариградската патриархия като чисто гръцка Черко-
ва под булото на вярата играла е всякога една роля на по-
литическа пропаганда. И за тази цел неи е трябало едно 
лице като водител и хранител на по литическата тайна, 
трябало Ӝ е богатство, пишност, роскош, за да прелщава 
простите умове, наклонни всякога към антрополатрия, и 
тям бе лесно да служат на тези идеи, защото имаха наръ-
ки България и Влашко да отговарят за поддържанието им 
от към материялна страна. Но ний нито сми имали нито 
ще имами таквиз виновни мечта ния и престъпни домог-
вания, които да изискват таинственност и оболщение, и 
които тъй скъпо да искупувами. Нашите желания са на-
предък, а домогванията ни братство и равенство: такваз 
една за конна и благородна цел ся постига с също таквиз 
законни средства и благородни стремления, а не с обол-
щения и глобения. Що печеляха и що спечелиха гърците 

ПРИЛОЖЕНИЕ. НАЛЕЖАЩИ РАЗМИШЛЕНИЯ



Д-Р СТОЯН ЧОМАКОВ

240

като от една страна глобеха другите народи с нечисто 
намерение, а от друга, ся истощаваха в суетни борби 
с непо мерното честолюбие на своите обожатели? Не е 
било веднъж у тях дето милиони да съсипят, за да свалят 
един патриарх, а тези милиони от гърбът на народът са 
смъквани. Ний тряба да ся постараем да за вардим наро-
дът си за напред от таквиз суетни глобения.

Не трябва да забравями още и това, че развратът в 
гръцкото ду ховенство ся породи от огромното богатство 
що бяха натрупали и го лемите доходи, които в златите за 
тях векове на нашето невежество събираха от нас гърци-
те владици и патрици.

Ний само тогаз ще можем да извлечем някоя полза 
от тази спо лука на нашето духовно освобождение, кога-
то сполучим да ся наре дим съобразно с положението и 
с духът на времето. Нашата Черква само тогаз ще бъде 
чисто народна, когато с нарежданието Ӝ покажем, че за 
повишението и благоустроението на целий народ сми ся 
и гри жили, и трудили, а не за повишението и благоус-
троението на частни лица, били те духовни или мирски. 
При устроението на това ново свято народно здание ний 
тряба да ся стараем да бъде то по силите ни и по при-
ликата ни; тряба сичко с добро пресметнувание, с съоб-
ражение и пълно благоразумие да гледами да поставим 
всяко нещо на мястото му и да пазим да ся не увличами и 
да ся не распущами на въз една страна, да не пренебрег-
вами потребното полъгвани от хуба вото уж и приятното. 
Тряба най-повече да гледами да не истощавами скудни-
те си средства за суетни покази. Тряба да си начертаем 
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една линия за поведение, таквази от която до колкото е 
възможно да не излязвами на вън нито за необмисленно 
достолепие, нито пак за една зле разбрана економия, на 
каквито за жалост нашите бащи в загуба на народ са би-
вали върли последователи понякога.

Нашийт народ е сиромах: Неговата пара е с тежък 
труд и пот придобивана, прочее да ся повлечеми от сла-
бост и от примерът на други и да решим да харчим за 
едно лице таквизи грамадни суми, то ще бъде грешка не 
простена.

Нашите нужди са безбройни. В столицата тук, дето 
тряба да ся ус танови нашата Черква, ето че ний още нищо 
наше нямами, ама до гола дума нищо; ни едно зданийце, 
което да носи народното ни име, освен в един ъгъл там 
една хрубелница черква68, и едни препукнати темели на 
друга уж великолепна, която има да ся прави69; а що пове-
че, когато и мрътвите ни в този град още в чужди гроби-
ща70 за милост ся копаят! Нека тези и други още по-големи 
народни нужди що имами да гледами да запълним, а не да 
обременявами народът с даждия71 за поддържание на су-
етни титли, безполезни и за Черквата, и за наро дът.

4-то. Освен тези същественни на личната Черква 

68  „Св.Стефан“.
69  През май 1859 цариградските българи започват подготовка 

за строеж на нова цър ква край Златния рог, в квартала „Фенер“, 
която е готова едва през 1898.

70  Отделни български гробища в Цариград са устроени едва 
през 1912.

71  Данъци, налози.
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неудобства, още тя е била и ще бъде и на нас майка на 
партии между народът. От духовенството едни ще бъ-
дат с властта в ръце, а други с властта връз вратът им. 
Главната грижа на тези, които имат властта в ръце, ще е 
как да съхранят господството си над другите, а това на 
подвласт ните ще е с подземни коварства в тъмни прусто-
ве под предлог, как да ся избавят от гонение и преследо-
вание, а в същност, как да съборят онез и да минат те на 
тяхно място и да преследуват с по-големи ожесточения 
бившите свои притеснители; между това верните на ме-
сто утешение, поучение и назидание, които напразно ще 
очакват, ще ся надъхват от дух на страсти волею и не во-
лею, и за честолюбие ще взимат да станат слепи оръдия 
на техните страсти. Страстите повличат и най-здравите 
умове, както силните порои с буйните слапеи72 повличат 
и най-тежките вещества.

Мнозина са казували и казуват, че ний българите сме 
легковерни; не знаем дали е то толкоз истинно, но знаем, 
че твърде истинно е това, що казва пословицата: „Гърците 
ги съсипва салтанатът, а българите инатът“. Якоглав-
ството е характеристичната черта на българина, а то е по-
вече порок, отколкото добродетел. Ний не ще придирями 
тука причините на образованието у нас такъв характер, но 
споменувами за това, като исками да представим жалост-
ните следствия на нашето ув личание в страстите, раздиг-
нати от властолюбието на тези които ще ся домогват към 
въздигнатий престол. Ний сме, нека си кажем, инати и жес-

72  Вълни.
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токи людие, сега наставами нов живот, влязваме в него с 
големи надежди, а мнозина и с твърде честолюбиви мечта-
ния; ако прочее не ся тури един законен път да отклонява 
властолюбивите стремления на едни, и раздражението на 
други за несполучия отдавани на лични противудействия, 
не ще ли произлезе от това неизбежно сблъснува ние, рас-
паляние на жестока, свойственна на характерът междуна-
родна73 борба, на която сетнините ще бъдат истощението 
на младите наши сили, и най-после народно разорение и 
неосъществение на най-законните ни желания, в крайт на 
които ся виждами уж да сми при стигнали днес? Ще отидат 
за лудо толкоз трудове и сами ще доста вим в ръцете на 
нашите противници новата и последна победа над нас; а те 
за това и чакат да ся свадим върху тази ябълка на распря-
та. И туй ще негли да бъде първийт плод за разорителните 
онези на на родната ни целокупност влияние и действия, 
които всякой може да предосеща и днес още. За това вся-
кой истинен родолюбец трябва да ся съгласи с нас, че за 
да запредварим и отстраним до колкото от нас зависи тези 
будущи злини, самото спасително за нас и Черквата ни е: 
да ся устрои тя синодално74.

До сега видехми всичките неудобства, които мислим, 
че ще да има за българскийт народ така нареченната от 
нас „лична Черква“, а пътем още попригледахми някои 
от злините, които всякой ден почти налитат лично упра-
вляемите Черкови на другите народи.

73  В смисъл на „междуособна“.
74  Получерният шрифт е на оригинала.
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За да отбегними прочее от нежелаемите приключе-
ния, които гле дами толкози често да стават в другите 
Черкви, и за да ся осуетят онези святотатства, които би 
посегнали да направят временните на чалници на възраж-
дающата наша народна Черква, ний предложихми скром-
ното си мнение: „да ся устрои нашата народна Черква 
синодално“.

Може би това наше предложение да ся види на някои 
от нашите читатели като новизна и нововъведение, което 
те като истинни пази тели на черковните постановления 
не ще закъснеят да отхвърлят с онова негодование, кое-
то отличава българский народ колкото ся ка сае за рели-
гиозни, според неговото мнение, преиначавания. Но pas 
trop de rele75 ще кажем ний на таквизито ревнители на 
православната Черква, и постановленията Ӝ, които и ний 
почитами, уважавами и па зими с същата ревност, с която 
ся отличават онези, които би ся наме рили незадоволени 
от нашето предложение. За това мислими за нуж дно да 
ся истълкувами, какво разбирами под речта „синодално 
управление на народната ни Черква“.

Синодално управление разумявами ний онуй, в кое-
то Черквата ся управлява от едно тяло съставено от вла-
дици, които да са равни по между си, никой от тях да не 
притежава повече правдини от събрата си по причина на 
своето найменование или титул, никой да няма пра вото 
да решава само една коя да е работа, никой да не смее да 
из върши сам и произволно каквото и да е решение, освен 

75  Вероятно pas trop du zèle (фр.) – без престараване.
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[с] одобрени ето и заповедта на цялото тяло. Защото в 
един такъв случай не само че е възможно избягванието 
на много погрешки, които могат да имат гибелни след-
ствия; но има ползата си и в това, че, като отговорност-
та за всичко що може да става по част на управлението 
не пада само на едно лице, тогаз другите членове не ще 
бъдат предадени на безгриж ност за принадлежащите на 
управлението дела, но ще бъдат внима телни и те като 
отговорни за всичко що може да стане, и пред наро дът 
и пред всичката православна Черква. А това не само на 
Черквата по-добри и по-верни служители ще отвъжда, 
но и за народът повечко достойни и способни мъжие ще 
отхраня. За това ний мислим и казу ваме, че е нуждно 
черковното тяло да ся съставлява от членове равни по-
между си и което да представляват всичките прелати на 
на родната Черква, и за всяко дело зло или добро, тялото, 
а не лицето, да е отговорно пред православните христи-
яни. Таквоз едно управление разумявами „синодално“, 
а таквоз беше и управлението на първобит ната христи-
янска Черква, на която пастирите бяха светли примери 
на святост, учение и добротелен живот, и които са днес 
славата и свя тинята на християнскийт свят. И докато 
Христовата Черква беше под едно таквоз управление, 
тя ся възвиши като един светъл сияющ стълп, който и 
на всякъде хвърляше лучите на Евангелското учение, и 
затопляше сърцата на всички християни от желание да 
жертвуват и животът си за Христа Иисуса неведимийт 
началник на една такваз ис тинно Божественна Черква. 
И днес даже, всички приверженници и защитници на 
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личната Черква, които ся хвалят, че са последователи на 
пастирите на онези времена, не могат да представят пред 
очите на иноверните една епоха на християнската Черк-
ва по-славна за добро детелните пастири, по-плодовита 
за списания, по-доблестна в мъките и страданията, които 
е претърпяла тя тогаз за името на божествен нийт си на-
чалник, колкото тази епоха, в която Христовата Черква 
ся управляваше синодално. Но, като преминем в епоха-
та, в която надви личното управление, не вижда някой 
освен живот мъртъв, лишен от всяко развитие умственно 
и духовно, списанията стават по-редки и добродетелите 
по-слаби. Ето защо ний толкози фанатически може би, 
но и праведно наставами и упорно основавами всички-
те си надежди за славата и величието на народната ни 
Черква на синодалното нейно управление, които надеж-
ди, ако против убежденията и ожида нията ни излязат су-
етни, никой не може да ни укори, че сми ся изма мили 
от личните наши наблюдения, но от самата история на 
христи янската Черква. Ето защо ний благодарими сър-
дечно на святийт наш днешний Синод, който в отеческа-
та си предусмотрителност запред вари всичките препир-
ни и разногласия, които можаха да произлязват от разни 
замисли и внушения, като постанови крайнето равенство 
между членовете му в привременнийт устав76, с който ся 
управлява в времето на опитът и на размишленията ка-
къв строй по-добър да ся даде на управителната машина 
на народната ни Черква.

76  Вж. за него в: Църковен архив, 1931, № 3, с. 109 – 110, 115 – 116.
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Туй равенство на членовете на Съборът77, което уза-
кони привре меннийт устав, не е нещо ново. То проис-
тича от самото Евангелско учение, което провъзгласи 
преди всичко равенството, и за което ний поговорихми 
нещо в начало на настоящите си членове, и което по-
следоваха всичките Черкви, която ся съставиха в послед-
ните времена под зората на науката. От тези Черкви едни 
от лични преобразоваха ся на синодални, а други пак в 
установлението си приеха съборното управление като 
най-сгодно за напредокът и успеванието на христия ните.

Но, последователите на противното мнение, могат 
да ни пред поставят тридесет и четвъртото Апостолско 
правило, което точно и именно определява, щото всяка 
една Черква трябва да има първийт си а еще и да ни по-
сочат и Императорский ферман, в който именно ся казва 
че българската Черква трябва да си има екзарх. Ний не 
отри чами по принцип тези явни постановления. Но ще 
забележим първо, че нито Апостолското правило, нито 
Ферманът определява какви ще бъдат принадлежностите 
на този началник, нито назначава грани ците, до които ще 
ся простира ведомството и властта му. А това е ко ето е 
оставено за онези които ще устрояват една Черква, да 
турят тези граници, и да дадат каквито размери искат на 
това негово ве домство, както виждами да е ставало това 
при устройствата на дру гите Черкви, както предлежи и 
нам да направим.

Сега нека кажем как разбирами ний този началник.

77  Тук и до края на „Размишления“-та в смисъл на „синод“?
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Понеже, според както мислим, Съборот ще да е из-
ворът и средо точието на всичката власт, която ще да 
има Черквата ни като такваз, и като едно тяло припо-
знато от Правителството, и следователно на всяко ре-
шение и дело, то ся разумява, че началникът не ще да 
е ос вен каналът на сношенията, които ще има в редки 
някои обстоятелс тва с Великата черква, по причина на 
слабата зависимост, която на лага Имп[ераторският] 
ферман на Българската черква, и представи тел на бъл-
гарскийт народ пред Правителството в церемониалните 
дни; инак в другите времена той не ще да е освен един 
прост предсе дател на Съборът, който ще управлява за-
седанията, ще варди нужд нийт ред и приличие в раз-
искванията; то ще каже, че властта на председателя е 
твърде ограничена, щото да не може той да под падне 
на своеволия и произволи. Но пред нас ся представя 
неотра зимийт тойзи въпрос: „Дали и другите народ-
ности, които имами за пример и за които по-напред 
нещо споменахми, не са налагали таквиз ограничения 
на техните духовни началници? Дали и те не са ся 
трудили всячески да турят силни прегради на своево-
лията на тези человеци?“

Ний знаем че и арменците, и арменокатолиците, и 
гръците зеха всичките нуждни мерки, за да осуетят на-
силията и престъпленията на началниците на Черковите 
си. Но ето явно и знайно е, и приключени ята, които еже-
дневно ся представят на очите ни от няколко години на-
сам, доказват, че всуе са ся трудили, всуе са постановени 
най-доб рите върху тези узаконения, и следователно че и 
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ний не ще бъдем по-честити от съседите си, в отношение 
към нашите духовни начал ници.

Що тряба прочее да ся прави?
Тряба да ся придири главната причина на тези неспо-

луки и на нея да ся търси церът.
Главната причина на тези суетни трудове на съседи-

те ни проис тича, според нашето мнение, от следующето: 
духовнийт началник на тези народи от положението си и 
от чинът си дохожда в сношение с по-главните велможи и 
чиновници, и с самото Честно Правителство, и един сла-
волюбив и способен человек може да добие полека-лека 
благоволението на по-влиятелните и по-първите людие, 
и това благо воление може да употреби той като стъпало, 
върху което като ся ос новава може да потъпчи всяко уза-
конение и всяко постановление, и тогаз нека пристъпи 
някой да му направи забележка и напомневания, той не 
само не ще го слуша, но може би и да го увреди някак, 
както виждами да става днес между ерменокатолиците, и 
както страдахми и ний само до вчера с нашийт Вселен-
ский патрик.

Туй положение на работите и това тъй да каже че-
ловек, свойство на славолюбивите началници прекрас-
но е описано и представено в баснята на безсмъртнийт 
френский баснописец Ла Фонтена. „Едно време, казва 
той, един женски рис, било му време да ся ощене, но 
като нямал сгодно място где да роди, помолил ся на 
съседката си да му устъпи язвината си да роди на нея. 
Съседката Ӝ доброволна, приела молбата на трудната 
и дозволява Ӝ да Ӝ занеме за време язвината, от която 
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тя излязла. Но след няколко време враща ся та казва 
на гостянката си, че е време да изпразни жилището 
Ӝ, но тя е помолила да Ӝ даде срок още пет, десят дни 
защото, казала, щенетата ми са още малки и не могат 
да вървят. И тя като добра дава Ӝ исканият срок; но 
като ся свършило определенното време идва пак, та 
иска язвината и леглото си. Но този път рисът показ-
ва зъбите си и казва: „Готова съм да изляза с всичката 
си чета, ако можеш да мя извадиш“, защото бяха вече 
силни.“ – Нравственното поучение, което извлича Ла 
Фонтен от тази басня е следующето: „Винаги жали че-
ловек онуй, което даде на лошавите человеци, защото 
за да земе назад това що им е заел, трябва да ся кара 
и да ся бие. Laissez-leur prendre, прилага78, un pied chez 
vous, ils en auront bientôt pris quatre.“

Тази басня може да ся приспособи на обстоятелства 
за каквито е реч, и може да изясни твърде добре при-
чините, за които стават тол кози срамотни работи в сва-
лянието на всякой патриарх и черковен началник било 
православен или арменский79.

Сега, церът на това? 
За да могат да ся запредварят да не стават и у нас 

таквиз сра мотни и жални сцени, ний мислим да е доста-
точна следующата поч тенна и праведна мярка, т.е. „Да 
ся променява на едно определено време и самийт чер-

78  Нашата пословица „Пусни прасе под одър и то ще се качи 
на него“ предава смисъла на тази фраза.

79  В смисъл на „арменокатолически“.
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ковен началник и председател на Съборът, както ще се 
променяват и другите членове“.

Но таквоз едно постановление може пак да ся види 
на някои като ново и противоканоническо. Питами про-
чее ний тези, които тъй би мислили: „Кое е по-добро 
и по-канонично да става, едно узаконено и редовно 
променение каквото предлагами, или да ся казва спо-
ред тяхното мнение, или като го видим че насилува 
и престъпва уставът да сми принудени да го гоними 
с безчестия, да го поругавами и изобличавами като 
престъпник публично, за срам и безчестие на вярата?“ 
Това променение на председателя става днес и у самите 
лични Черкви, както и у Вселенската, и става даже тол-
кози често щото в едно кратко време, което можем ний 
да помним, са станали няколко сваления и възлизания, а 
историята ни представя удивителни при мери за таквиз 
променения на патрици, които са также председатели на 
Цариградскийт събор.

Разликата между предлаганото от нас променение, 
и онуй, което е ставало и става в гръцката Патриархия, 
е тази само, че председате лът на нашийт Събор ще ос-
тавя председателството на другиго спо ред един зако-
нен и редовен начин, а патриархът, председател на Ца-
риградската гръцка черква изгонва ся от Патриархията с 
хули и кле вети и таквиз оскърбителни обвинения, публи-
кувани често и във вест ниците, щото православната вяра 
става присмех на чужденците по вяра и народност, както 
поменахми за туй и по-горе.

Второ условие, чрез което може да ся отбягнат сму-
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щенията от свалянието на председателя на съборът, със-
тои в начинът на опре делението на този председател. 
Според нашето мнение той трябва, т.е. да ся определява 
от святийт Събор, и от Съветът на миряните, за които 
ще говорим по-долу. Всякога поборници на правдините 
на на ро дът, ний сми далеч от да исками някое нащърбе-
ние в тях с исклю че нието да зема и той участие в опре-
делението на председателя, както става това в гръцката 
Патриархия и както по подражание може да ся желае да 
ся установи и в нашата Черква; но примерът на са мото 
това установление в гръцката Черква, и неговите лоши 
после ди ци като имами пред очи, и за избягвание на тях 
като е гри жата и ста ранието ни, ний исказвами мнение 
че е по-добре неговото опреде ле ние да става от Сино-
дът и Съветът. Защото ако би да става това опре  де ле-
ние от целий народ, тогаз това определено лице, ще да 
има явно вече едно преимущество над другите; а на това 
преиму щество като ся основава то лице може да си поз-
воли да иска и да до бие едно преобладание над другите 
си братия, и произволи каквито вече тол ко зи пътя сми 
водели да прави патриархът над другите вла дици. При 
това народът не бива, както може да ся каже, исключен 
от неговото определение, когато той ще ся определя от 
неговите из брани за в Съ ветът членове, в избиранието 
на които тряба да бъде той най-вече внимателен. Освен 
това има още и друго: един предсе дател изби ран от це-
лий народ, нито възможно ще е, нито пътно и послед-
ст венно да ся представя или сваля само от Съ борът, и 
мир скийт Съвет. Защото на преставянието трябва да 
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земат участие онези, които са го избрали, понеже инак 
всякой друг начин е беззако нен, и непоследственен. Но 
възможно ли е да ся меси всичкийт народ на паданието 
на всякой председател, и по следствие на това да ся 
разделя на партии, от които едни да искат да го под-
държат, а други да искат да го свалят? И съгласно ли е 
това с интересите на народът, и полезно ли е то за не-
говото добро и за целокупността на народа? При това 
още какво суетение, какви движения, какви разноски 
трябва да стават от страна на народа в участието му да 
избере един чело век, който не ще да е друго освен един 
привре ме нен представител на Съборът, и който, като 
му дойде времето, ще си дава оставката, и ще остава 
един от обикновенните владици. Ето тези и други още 
някои размисъли и предусмотрения за пол зата на наро-
дът са ни довели до това заключение, което обаче пак 
като частно свое мнение предста вями на обсъждание 
на общото мнение.

Трето, понеже казахми, че ведомството на председа-
теля ще да е в отношение на управлението едно не тол-
коз значително нещо, а всичката власт, и всичката сила 
на българската Черква ся доставя на Светийт Синод, то 
ся разбира, че тъй пада и самата причина, за която ся 
задължават другите митрополити да споменуват името 
на предсе дателя. Каноните задължават един владика да 
споменува в службата оногози, от когото той зависи чер-
ковно и от когото е зел ръкоположе нието. Но когато са-
мата височайша власт на Черквата ни ще бъде Съборът, 
който ще определява и подтвърждава избраните от на-
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рода пастири, и по заповедта на който ще ся ръкополага 
всякой владика, и Съборът ще ся припознава за глава и 
началник, то ся разбира, че всичките митрополити тряб-
ва да споменуват името на Святий Събор, а имената на 
митрополитите ще да споменуват епископите, които ще 
зависят от тях. Но колкото за това то пак могат св. архи-
ери, да си го наредят както видят за по-канонически и по-
добре. Ний споменахми за това, водени от мисълта, че 
таквоз едно споменувание на Съборът, а не на едно лице, 
ще да възвишава умът на народа, като ще го по учава да 
не дига очите и мислите си на едно просто лице, но на 
са мата Христова невеста, Черквата, която е безгрешна, 
когато напротив едно лице подпада на много грехове.

Четвърто, ако е възможно както ний мислим, бъду-
щийт председа тел да не има за иждивение по-голяма за-
плата от другите свои съ братия.

Колкото за сношенията на българскийт Събор с 
Честното Прави телство, те ще стават писменно и за това 
трябва да има един печат, който ще да е в ръцете на всич-
ките членове на Съборът, и само онези писма ще имат 
сила, които ще бъдат подтвърдени с този печат. И поне-
же нито председателът, нито от членовете някой не ще 
има право на особито отношение с Правителството, за 
това да се опреде ляват, ако е добре, особити чиновници, 
подчинени такожде на строги ограни чения, за наруше-
нието на които да ся наказват с свалението им от страна 
на Съборът и на Съветът.

Ето защо таквозито едно управление го назовахми 
ний „синодално“ или „съборно“, защото кормилото на 
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българската Черква ще да е в ръ цете не на едно лице, но 
на всичките членове на българскийт Събор.

Наумяват си читателите ни, че като най-добър спо-
соб, за да от бегнем от погрешките, в които може би да 
падне нашата Черква, ако усредоточи всичката власт в 
ръцете на едно само лице, ние предло жихми синодал-
ното управление, под което разумявахми разделени ето 
на тази власт между по-много лица, които, като рав-
ни, да са ед накво отговорни за всяко дело, било добро 
или зло, пред всеобщата Черква, пред правителство-
то на отечеството ни, и пред самийт наш народ. Но и 
тази система има своите неудобства, които могат да ся 
запредварят и исправят, ако сега в началото на устрое-
нието на Черк вата ся положат нуждните постановления 
и узаконения, чрез които можем да завардим свободата 
на Черквата, и постепенното, но и здраво развитие на 
духовнийт ни живот.

Понеже казахми, че синодалното управление ще става 
от много лица, на които числото ще да е определено, може 
да си помисли ня кой, че мнението ни е щото тези лица да 
бъдат постоянни и непроме няеми, и чрез тях само да ся 
управлява Черквата ни, а всички други членове или архи-
ереи да са отдалечени от всяко намесвание в чер ковното 
управление. Вид на едно таквоз управление съществу-
ваше едно време и в Фенер, което бе познато под името 
„Геронтия“. Това тяло беше ся укрепило и засилило с 
достоинството си до един такъв степен, щото всичко за-
висеше от него: геронтите продаваха епархиите на оного-
зи, който даваше по-много пари, без да ся пита, ако той е 
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спо собен или не. Цариградскийт престол беше под тяхно-
то расположе ние и те поставяха на него или по-богатийт 
или по-глупавийт. Те бяха станали една чета подобна на 
преторианците, които сваляха и дигаха, когото искаха на 
Римскийт престол. Тежко на онзи владика, който не им 
пращаше от епархията си най-добрите произведения, съ-
дружени всяко с едно количество пари; тежко на онзи па-
триарх, който би сто рил да ся въспротиви нещо на тяхната 
воля. За един такъв патриарх нямаше спасение: той или 
трябаше сам да си даде оставката, или те с клевети и хули, 
а често и с огромни разноски, сполучваха да низло жат от 
престолът и да го изгонят. И от таквиз едни помежду им 
борби и гонения ся е породил огромнийт онзи дълг, кой-
то тежи върху гла вата на Патриархията, и който рано или 
късно ще ся исплати от хрис тияните, които са подчинени 
на Цариградскийт патриархат, когато онези, които напра-
виха този длъг, употребяват за други работи па рите, които 
са натрупали в името на Черквата.

Но защо да ся простирами в повторителни разказ-
вания за зли ните, които произлязоха от тази система? 
Доволно е мислим да на помним на читателите си, че 
този ред черковно управление ся поста нови от власто-
любивийт оногоз похитител80 на черковните наши прав-
дини, „славний (κλεινός)“ прозван от приверженници-
те и последовате лите на Великата бивша гръцка идея, 

80  Патриарх Самуил I Ханджерли; по негово време са закрити 
Ипекската (1766) и Охридската (1767) патриаршии, а ведомствата 
им – подчинени на Цариградската.
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а „черний“, наречен в черковната наша история, който 
измисли и постанови тази наредба като най-сгодна за 
оздравяванието на своето светотатство. А по-нататък, 
да си наумим още и с какво ожесточение ся низрина тая 
система и с какво бесчестие ся истласкаха представите-
лите нейни геронти от топлите си гнезда на Фенер, и това 
е доста да ни окопити и свести в каква про паст може да 
ся сгръмолим ний още веднъж, ако би ся полъгали по 
нещо да основем на такваз една гнила основа управле-
нието на въ зобновената ни Черква. Ако и ний узаконим 
щото членовете на святий българский Събор да бъдат 
постоянни, и властта на народната ни Черква ся предаде 
на едни преимущественни лица, тогаз ний сами с нашите 
ръце ще въздигнем на место един престол, много прес-
толи, на место една глава, много глави и на место един 
деспот мнозина деспоти, които, горди в своето звание и 
силни в произволът си, на всяко време и на всякой час ще 
тъпчат народът и свободата на Черк вата му, тогаз ний 
ще паднеми според пословицата „от трън та на глог“.

За това ний предлагами членовете на Съборът да ся 
променяват по едно определенно време. С такъв един на-
чин властта не ще бъде ограничена в ръцете на малцина, 
които могат да я злоупотребят, няма да ся състави една 
управителна каста, която тя само да ся грижи уж за на-
предъкът на народните ни работи, които за това щат и 
твърде медленно да отиват и твърде мрачно да ся вър-
шат. Но в уп равлението на Черквата ще земат участие 
всичките владици, това що изисква и самото равенство, 
което е вечнийт и неизменяемий принцип на Христовото 
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учение, и което тряба да положим за незиблема ос нова 
на народната ни Черква.

Едно определено и непроменяемо управляюще тяло, 
обикно венно ся води от предания често несъобразни и 
противни на духът на времето и на самите начала на ве-
чните Евангелски истинни, когато възобновяванието на 
членовете на това тяло, може лесно да ся по върне от за-
блудените и противни на Христовото учение предания, 
колкото за в същността на черковното устройство, а кол-
кото за в уп равлението, то по-лесно би приело да ся ръко-
води от по-нови и по-сгодни мисли и идеи, чрез които би 
дало по-голяма жизненност и по-силен потик на общест-
венните ни работи. Всяка една епоха има си особенните 
нужди, има едно особенно настроение на духовете. Било 
би твърде безуместно да ся съдят и управляват новите 
нужди на об ществото според старите обичаи и предания 
по част на черковното управление. С променяванието на 
членовете още всичките владици, като ще идат по ред да 
земат участие в управлението на Черквата, ще добият и 
спасителний онзи опит, който е най-важното нещо в вся-
ко управление, и тъй нашите народни владици ще бъдат 
не само учени, според както ги желаеми духовно, но и 
светски практични и опитни.

С променяванието на членовете на Съборът ся от-
бягва още едно зло, което непременно ще се породи от 
тяхното непроменение. По неже таквиз едни преиму-
щественни членове на Съборът не могат да не добият 
от положението си повече власт, която винаги дразне и 
гъ деличка и остроумните както и глупавите, и от кои-
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то непременно ще ся породи едно съперничество кой 
да запредвари да завземе вдовст вующото място в Съ-
борът. И така в всякой случай ще имами тайни пода-
роци, тайни интриги от страна на външните владици, 
и междуо собни крамоли между членовете на Съборът, 
кой да ся определи в запраздненото място. А още в та-
къв случай на непроменяванието на съборните членове 
няма никаква причина и реджон81 променяванието на 
председателя, което предложихми; ако единственната 
цел, за ко ято трябва да ся променява той, е да преду-
пазими народната ни Чер ква от неговите произволи. 
Както е прочее полезно и непременно нуждно и добро, 
според нашето мнение, да ся променява председа телът 
на Съборът, истото правило трябва да ся запази в отно-
шение и до другите му членове.

Ний тук не щем да влязвами в подробности и да раз-
исквами на чинът, по който трябва да става туй проме-
нение на членовете, дали т.е. съборните членове тряб-
ва да ся избират в определен ното време от високото 
духовенство, или да ся узакони за всегда един ред, кой-
то да ся следува в променението на съборните членове, 
както имат в Патриархията синтагматион82. Това нещо 
оста ва на събранието, което ще нареди уставът. За 
нуждно само мис ли ми да забележими, че про менението 

81  Основание.
82 Един от уставите, изработени в Цариградската патриаршия 

през 1860 – 1862, който урежда участието на митрополитите в Св. 
Синод.
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не трябва да става тъж де временно и на всичките купно 
членове, а също и на председателя. Защото новите чле-
нове много е полезно и нуждно да намерват в Съборът 
и стари, които да са вещи в течението на работите, в 
ко ито да просвещават и нововъведените.

III.
До тук ний начертахми кратко и повърхностно спосо-
бите, за едно възможно ограничение на произволите 
от управителното тяло и за увардвание незиблема и це-
локупна черковната ни свобода, която благоволи да ни 
подари Императорското Правителство, като възоб нови 
уничтожените ни черковни правдини. Но дали стига само 
туй? Дали трябва да ся задоволим само с запазванието на 
правдините, или е нуждно да им дадем и един благотво-
рителен потик, тъй щото и Правителството да убедим, че 
не сми недостойни на грижата, която има за нас, и народ-
нийт си живот да въздигнем на един по-висок сте пен, на 
който прилича да стоим между съжителните си народи, и 
да направим щото и всичкий ни народ да осети полза от 
придобитите ни правдини?

Ний мислим, че ако от черковната ни свобода про-
излезе полза и полза вещественна само на едни особни 
лица, ако Черковнийт ни въпрос ся покаже че е бил пред-
лог на лични изгоди, и според тези лични изгоди да ся 
устрои управлението на нашата Черква, тогаз напраздно 
отива всичката доблест на народът, която показа той в 
разстоянието на десятгодишнийт ни подвиг, ничтожен и 
никакъв ся показва тогаз този Въпрос, от когото очаква-
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ми възражданието на на родът си. Не! Черковнийт ни въ-
прос беше не само въпрос за възоб новление на отнетите 
наши правдини, но той бе и е въпрос за въскре сението 
на един народ, който да са освободи от управлението на 
едно духовенство, което простре святотатственната си 
ръка върху развитието, върху образованието му и върху 
всичко що му е мило и любезно.

Жизненните тези народни интереси искахми ний да 
ги турими под надзирателството на народното ни духо-
венство, и това слава Богу и благодарение на милостта 
и правосъдието на Императорското Пра вителство спо-
лучихми го. Но не вярвами никога, че народното ни ду-
ховенство, което до сега толкоз славно участвува в на-
роднийт подвиг, ще поиска да земе исключително под 
свое управление поменатите интереси, никога не вярва-
ми, че ще поиска то само да расправя са мопроизволно 
тези скъпи за народът интереси. Защото това и за него 
ще да е тежко и за народът неизгодно, понеже, в случай 
на едно так воз самоуправление на народните ни рабо-
ти от страна на духовенст вото, всичката отговорност ще 
пада върху него, което не вярвам да искат да приемат 
святите отци на българската Черква. А за българ скийт 
народ е неизгодно и безполезно, защото в такъв случай 
него вата судба ще зависи само от няколко лица, които 
като человеци мо гат направи много погрешки; а толкоз 
повече, когато в едно отношение по званието си те мо-
гат да ся сматрят само като полуграждани, на ко ито на 
сърдцето едва ли могат да лежат тъй дълбоко, както ся 
изис кува, безценните на народът интереси.
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Ето защо ний предполагами да ся определи един 
Съвет състав ляем от миряни, който заедно с Святийт 
Събор да извършва всички онези работи, които ся ка-
саят до битът и интересите на народа ни. Може би, да 
се намерят някои, които да погледнат на криво това 
наше предложение и искание и да нарекат това участие 
на миряните в уп равлението, посегвание на правата на 
духовните наши отци. Но ще отговорим, че таквоз едно 
заключение е неправедно и криво. Защото нашето пред-
ложение няма за цел да ся намесват миряните в духов-
ното управление на Черквата, понеже едно таквоз на-
месвание щеше да е право нарушение на духът на вяра-
та ни. Всякой обаче знае, че духовенството в Исток има 
и граждански правдини, които принадле жат прямо на 
народът, в името на когото върши то тези правдини. От 
къде и как произлязоха тези правдини и как останаха те 
под ведомст вото на духовенството, на което единствен-
ната миссия е наставлени ето и поучението на народа 
в Христовото учение, и бдението върху нравственно-
то му состояние, не е тука да расправями за това. Ще 
ка жем само, че по стечение на разни обстоятелства и 
по едно непра вилно развитие на духовните длъжности, 
тези правдини по предназ начение на человеколюбивата 
цел минаха в ръцете на свещеннона чалническата каста 
и станаха в ръцете на властолюбивите от нея оръжие 
противу народът, което как е употребявано и какви ги-
белни следствия е произвеждало излишно е, мислим, да 
приказвами тук подробно, когато всичко това е най-до-
бре познато на нашите чита тели и сънародници.
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В извършванието прочее на тези правдини, правдини 
чисто граж дански и совсем отделни от вярата, предлага-
ми ний да земе участие Съветът на миряните, и ако една 
работа е чисто гражданска, да ся върши исключително 
от Советът, и без да има намеса Святийт Со бор, както 
тоже и чисто духовните да се вършат от Съборът на вла-
диците, без да имат никакво право да ся намесват мир-
ските лица. И само тогаз двете отделения да разглеждат 
совкупно една работа, ко ято по същността си принадле-
жи и на двете отделения.

Разделението на гражданската власт от духовната и 
испълнени ето на всяка една от тях от пристойните лица, 
е едно твърде голямо преобразование, което и Честното 
ни Правителство ся труди посте пенно да введе в узако-
ненията си, и което едни от правителствата сполучиха 
вече да осъществят напълно, а други ся стараят да го ус-
тановят и провъзгласят като същественно узаконение и 
условие и на духовенството и на народът. Защото из-
вършванието на гражданските работи от духовните лица 
прави ги обикновенно да забравят техните съществен-
ни обязанности, и обраща тяхното внимание на други 
предмети не толкоз съобразни с тяхната мисия, прави ги 
високомерни и горделиви, като притежатели на двойна 
власт, духовна и граждан ска; и ако би да останем така да 
няма над тях никакво надзирател ство, при първо спома-
гание от по-благоприятни за тях обстоятелства, те могат 
твърде лесно да ся увлекат по стръвта на властолюбието 
и да пристигнат до такава степен на своекористие, щото 
да провъзгла сят като догмат на вярата съединението на 
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двете власти, както е вече направил това Римский понти-
фекс, против когото днес напразно вою ват всички евро-
пейски народи и всичките свободни умове на Европа, без 
да могат да поклатят ни най-малко священоцаря.

В идущий си брой ний ще се занимаем върху устрой-
ството и длъжностите на този Съвет и с това ще свър-
шим дългите си, но нале жащи размишления върху ус-
тройството на възобновенната наша Чер ква.

Съветът от мирските лица, за който в предпослед-
нийт си лист от ворихми реч, според нас трябва да ся 
съставя от шест членове, петте избрани и проводени от 
епархиите и един от българите в столицата, но и тези 
шест членове на Съветът да ся променяват такожде. С 
един такъв начин ще да отбегнем да ся не състави едно 
преимущественно съсловие, което като трайно може да 
падне лесно в много погрешки, да мисли като че му е 
бащино наследие и като че е негово придобито право да 
распорежда той народните ни работи, тогаз ний ще да 
въз дигнеми един вид свои фанариоти миряни. Членовете 
на Съветът по неже ще ся избират от епархиотите бъл-
гари, то ся разбира, че тях щат те и да представляват, и 
като таквиз тряба да ся помолим на Правителството да 
ги припознае. Този Съвет с таквиз едни свойства ще да е 
съвсем независим от ведомството на Синодът и неговите 
решения ще да имат пълна власт. Това мислими нуждно 
да стане, за да не би да ся преобърне и нашийт Съвет на 
едно отделение на Съ борът, какъвто е Смесеннийт съ-
вет на патриарха, който не разглежда други работи освен 
тези, които му ся испращат от патриарха. Върху истите 
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основи е устроен и арменскийт Съвет, който, припознат 
с цар ско ираде, има власт съвсем отделена и независима 
от волята на Ар менский патриарх. 

Подир това ще рекохми за Съветът остава ни да по-
говорим още за едно нещо.

Както вече са видели от изложенното до сега нашите 
читатели и съотечественници, по един такъв начин на-
реждание на Черквата ни, ще земат участие в управле-
нието на Черквата ни само висшето духо венство, или 
именно само владиците и една част от миряните; но при 
таквиз условия остава вън от туй управление един дял от 
народа, който от положението си може да съдействува 
не малко за развити ето и образованието на народнийт ни 
дух, ако са промисли за него вото по-бързо възвишава-
ние от низкото онова положение, в което са го хвърлили 
умишленно, вечните неприятели на народът ни, гръцките 
владици. Този дял от народа, за който споменувами, е 
светското ду ховенство или мирските свещенници.

Наистина не само че е неправедно, но както и да го 
разгледваш то е и глупаво и противуестественно едно да 
ся предава управлени ето на Черквата (което ще каже на 
народът който я съставя) на че ловеци, които са ся отре-
кли пред Бога от светът, и са ся посветили да живеят в 
горите и пустините, и които не са граждани и нито позна-
ват, нито щат да знаят за гражданските длъжности, а да 
ся исключават от него онези същите наши съграждани, 
които споделят с народът на едно всичките тяжести на 
житейските, общи на всичкийт народ нужди и неволи… 
До сега свещенниците наши братия и законни съгражда-
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ни, без да са в нищо по-долни по чинът си и по звание-
то си от съслужи телите си свещенно-иноци, били са и 
са и днес още исключени от ис пълнението на по-висши 
длъжности в черковното чиноначалство, и осъдени тъй 
да кажем, на вечно порабощение на калугерското съсло-
вие. Тяхното служение е ограничено само в машинално-
то онова ис пълнение на свещеннодействията и като на 
изгнанни от рай за грехът, който имат да са цели гражда-
ни (а не полвин като калугерите), тям е било забранено 
даже и да помислят, а не да погледнат и да ся домог ват до 
някоя по-висша длъжност в служението по званието си; 
за тях е бил затрънен пътът за всяко друго занятие, което 
да въздига често любието на един способен и достоин че-
ловек. Това унизително поло жение съвършенно е убило 
духът на тази част от народа, отстранило е от туй звание 
всички пò за в работа людие и го е предоставило поп рище 
достъпно само на най-неспособните, и тъй да кажем на 
най-калпавите членове от обществата, които недостойни 
инак да ся пре хранят, прибягват на този чин не за друго 
но само за да оздравят на сущнийт си хляб. Ний мислим, 
че е длъжност неминуема сега при раз искванието за ус-
троението на Черквата ни да ся промисли и за този дял 
от народът, който съставя по-голямата част от духовно-
то съсло вие, как да се въздигне той от това ниско поло-
жение, в което ся на мира, как да му ся даде по-голяма 
чест, повече сила и как да напра вими и него съучастник 
в управлението, ако желаеми да виждами че ловеци обра-
зовани и учени да влизат и в този чин.

Ний тряба добре да впечатаеми в умът си това, че 
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до когато не обрузавами и не повишим нравственно 
долнето си духовенство, т.е. мирските свещеннослу-
жители както трябва, нищо не ни пол зу ват всички онез 
високи учения и способности, които би имали вис ши-
те духовни лица. Защото когато една част от черното 
духо вен  ство ся скита по горите, а друга ся изнурява в 
борба с страстите на сладо страстието и славолюбие-
то, светското духо вен ство споделя с наро дът неговите 
нужди и тегоби, то ся запознава изблизу с всичко що 
тряба да знае и да чувствува един пастир; свет ското 
ду ховенство е в най-прямо и непрестанно сношение с 
ма сата на народа, и следова телно то е, което и присър-
дце повече ще има, още и прилег, за да ра боти и всякак 
по-успешно да съдей ст вува за доброто на народът.

За тези и за много други причини, които са краткост, 
не излагами, ний съдим и за нуждно виждами, щото в вся-
ка една епархия да ся състави един Събор от священници 
и миряни, които да ся избират от всичките си събратия 
в епархията, и този Епархиален събор под председател-
ството на епархиалнийт владика да има правото и длъж-
ността да разглежда и решава по вишегласие всичките 
духовни ра боти които ся отнасят на епархията, но чле-
новете и на този свещен нический Епархиален събор да 
ся променяват периодически, както и членовете на Св. 
Архиерейский събор.

След таквоз едно учреждение, на свещеннически съ-
бори, в всяка епархия, по подобие някак на Св. Архие-
рейский събор, следува уч реждението и на епархиални 
мирски съвети, които да ся съставляват от членове из-
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брани тоже от всичката епархия и такожде променяеми. 
Под ведомството на тези съвети ще бъдат гражданските 
работи на епархията. А смесените работи ще ся разглед-
ват смесено от Све щеннический събор и Мирский съвет. 
Решенията на тези две тела според важността им или ще 
да ся апелируват на главнийт Съвет на миряните, или на 
Светийт Архиерейский събор по съдържанието си, или 
ще бъдат окончателни.

Ний споменахми, че смесените работи ще ся раз-
глеждат от ду ховнийт Събор и мирскийт Съвет събрани 
вкупе, но понеже в вънкаш ното управление на Черквата 
твърде малко работи има които да са чисто черковни, и 
които следователно да принадлежат само на Свя тийт Съ-
бор, и понеже гражданските работи и духовните са спле-
тени, щото и най-проницателните человеци мъчно щат 
могат от само себе си да ги разделят, колми паче челове-
ци, които по настроението на духът си са ся научили да 
гледат всичко като духовно и свято, и за това може би да 
ся случават често крамоли между членовете на Съ ветът 
и на Съборът, което никак не може ся запредвари чрез 
устав; защото никой устав не може да определи нито 
да предвиди всичките случаи, които могат породи све-
товните работи. За това предлагами да ся състави една 
комисия от членовете на Съветът и на Съборът, която 
ще да има длъжност да разглежда предварително всички 
доку менти, които ще ся доставят на Съборът, или на Съ-
ветът, и според съдържанието им да ги испраща или на 
Съветът или на Съборът. Без тази предусмотрителност 
работите ни никога не могат ся управлява добре.
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Това наблюдение върху ходът и различаванието на 
народните ни работи, което ще извършва Комисията, 
нека ся не вижда някому като нововведение и не нуждно, 
защото него го има и в другите право славни Черкви, где-
то туй наблюдение върши Правителството, като едино-
верно и то и православно. Но нашата Черква, като не ще 
има един такъв надзор от страна на Правителството, туй 
право остава на народът, в имято на когото има Черква-
та ни гражданските права. При всичкото доверие, което 
имами на сегашното наше духовенство, което тъй добре 
засвидетелствува своята преданност към народът, ний не 
можеми в тяхното лице да дадеми и на техните наследни-
ци права, които те могат да злоупотребят, не можеми да 
ся уверими на добро детелите на приемниците им, които 
не знаем какви могат да са; за това нито страх Божий, 
нито совест, нито единородието на нашите духовни лица 
могат оздрави народът, колкото добрийт ред.

Нека ни бъде позволено да напомним още веднъж на 
читателите си, че и арменокатолиците, арменците, и гър-
ците наредиха своите народни работи в устави составени 
с много ум и шум, но не само не можаха да ги предупазят 
от нарушения, а и нищо вече не остана от устави; прочее 
устав, Съвет и Наблюдателна комисия – ето триножи-
ето, върху което трябва да ся положат добитите ни от 
царското пра восъдие права. Народната ни Черква, която 
днес ся възобновява, е една нива, която сега първо ще 
разработим и ще засееми. Както доб рите орачи не се за-
доволяват само да сеят добри семена, но трудят ся и да ги 
предувардят от всичко, което може да ги повреди, също 
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и ний не трябва само добри постановления да наредими, 
но да запред варим с всичките нуждни мерки, щото узако-
нените постановления да принесат плодове сладки и по-
лезни на народа. Преди всичко обаче трябва да ся полага 
най-голяма искренност от всинца ни в испълне нието им.

Нека не забравями че върховнийт надзирател на 
постановлени ята, които ще ся наредят е българскийт 
народ. Защото никой от нас няма да не знае, че черков-
ните правдини не ся подариха от Честното ни Прави-
телство на едно особно съсловие, но на целий българ-
ский народ, и тъй пак всяко зло, което ще произлезе 
от погазванието на уреденните устави, ще пада върху 
българскийт народ; никой прочее не може да има при-
тязание да ся въсползува лично от тези правдини ос-
вен онзи, комуто са подарени и който не е друг освен 
българскийт народ. Никой не може да си ся разпорежда 
с тях, тъй щото да ся по вреждат жизненните интереси 
на народа, защото само онзи може да ся распорежда с 
едно нещо, ако то действително принадлежи нему като 
собствен негов имот, а нашата народна Черква принад-
лежи не оспоримо единственно на българскийт народ. 
И онзи, който би посег нал на тези права, или би искал 
да извлече от тях лични користи, той не е друго нещо 
освен хищник и враг на българскийт народ, и на так вий 
не трябва да ся дава никакво доверие, и на него никаква 
надежда не трябва да ся основава. Доста е това дето до-
сега в името на бъл гарскийт народ едни чужди духовни 
пастири вършаха всичко, което на самийт народ пред-
лежеше да върши; трябва ли пак и своеволно да под-



271 

паднеми в същата погрешка и да ся подчиним на истата 
неза видна судбина? Българскийт наш народ не прите-
жава онуй живо въ ображение каквото гледами, че при-
тежават други народи живущи в топлите климати, та с 
безгрижие да остави незащищавани правди ни те, които 
с толко скъпа цена купува пак; той е както и тряба да е 
поло жителен и здрав, каквато е земята, която работи; и 
както бди над про из водителната си работа, тъй тряба да 
бди и над това, какво упо треб ление ще направят с пра-
вдините, които также той си е сам изработил; тряба да 
бди и уверени сми че ще бди, защото неговото минало е 
ми на ло тешко и злочесто и то трябва да го вразумява и 
опитът да го води за бъдущето. – Бъдущето е отворено 
за него, той може да ся возвиши на висок степен, може 
да стане един от първите народи в Исток чрез образо-
ванието си, чрез вярността и привържен ността си към 
Правителството, чрез нравственнийт напредък; но за 
туй нещо тряб ва добре и внимателно да бди и да пази 
единственната основа на всичко това – правдините си.

На този подвиг, подвиг благороден и славен, при-
зовавами ний и нашето родолюбиво духовенство, което 
толкози доблестно содейст вува в избавлението на наро-
да от чуждо духовно иго. Нека и за на пред ся не уморят 
нашите духовни отци и нека ся не отстранят от да земат 
участие в подвигът на нарежданието, на благоустроение-
то и на благоуспеванието на народът. Знайно е, че вся-
кога е по-лесно да са развали едно какво да е нещо, от 
колкото да ся съзиде, по-лесно е да ся подхлъзне някой 
а по-мъчно да ся въсправи; още по-лесно е да укорявами 
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другите, че не са правили и не правят добро, от колкото 
да го правим ний сами. Но ние никога не веруваме, че 
нашите старци са ся старали да развалят за да седнат те 
над развалините на фенер ската власт. Никога не веру-
ваме че те видяха и раскриха раните, ко ито направи Фе-
нер на народът ни, за да посегнат да ги отворят по дире 
по-големи; но исками да вярвами, че те са ся трудили да 
земат под своя защита уязвенийт българский народ за 
да му пристоят, при годят да го излекуват, както напра-
ви Евангелскийт самарянин с ис падналийт в ръцете на 
разбойниците странник83; защото ако би да ся покаже, 
че са содействували за избавлението на българскийт на-
род от Фенер само и само за да следуват и те същийт 
начин на управлени ето, тогаз може твърде праведно да 
ся применят на тях думите, които каза Апостол Павел: 
„аще бо яже разорих сия паки созùдаю преступ ника 
себе представляю“84 и наистина, което разорихми под 
тяхното предводителство, ако би да искат изново да въ-
ведат него пак в възоб новенната наша Черква, тогаз и 
те и всичкий българский народ сми престъпници; и ако 
старото нареждание на работите е било добро и полезно 
толкоз щото пак да ся възстанови тогаз всуе и за лудо 
сми ся толкоз трепали и мъчили до сега.

83 Лука, 10, 30 – 7.
84 Защото, ако отново градя, що съм разрушил, сам себе си 

правя престъпник (Гал., 2, 18).
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* * *
Тези наши скромни мисли, които ни вдъхна искренното 
желание за доброто на народа, могат да служат като ос-
новни начала на уста вът, който е работа на отреденната 
за тази цел комисия и на народ ните представители, които 
ще ся испратят от епархиите, и още плод на дълговремен-
ното ни наблюдение и занимание с Церковнийт въп рос, и 
на постоянната наша грижа как да ся установи един ред 
добър, който да ся поручителствува за успехът на народ-
ните ни работи. И ако сми сполучили в намерението си, 
ще считами себе си твърде чес тити, че сми могли и по 
тази част да послужим да бъдем полезни на народа си.
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КОЯ Е ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА 
РЕПУБЛИКА?85

Вече 66 години – значи, почти половината от живота на 
Третата българска държава – ние официално сме с репу-
бликанска форма на управление. Но кога за първи път 
прилагаме на практика републиканската идея – и съот-
ветно колко са българските републики: две (НРБ – 1946 – 
1991; РБ – 1990  – …), три (Радомирската република – 
1918; НРБ; РБ), четири (Крушевската репуб лика – 1903; 
РР; НРБ; РБ) или също като френските, цели пет? 

Обикновено се смята, че живота си нашият репу-
бликанизъм започва с възрожденските революционе-
ри, особено с Левски.86 Но почти не се знае, – а и из-
общо не се взема предвид при изследване историята на 
българския политически живот, – че паралелно с тях, 
дори може би преди тях, еволюционистите лансират 
радикални републикански идеи, които при това, както 
ще се види след малко, не остават платони ческа мечта, 

85  Публ. в: Наука, 2012, № 3.
86  Петков, П. Ст. Идеи за държавно устройство и управле-

ние в българското общество 1856 – 1879 г. Велико Търново, 2003, 
с. 65 сл
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а намират практическо приложение в устройството на 
Екзархията. 

Както е известно, подновяването на българската йе-
рархия87 става чрез два акта: фактически чрез Великден-
ската акция от 03.04.1860 и юридически чрез фермана на 
султан Абдул Азис от 27.02.1870. След това започва под-
готовка на църковно-народен събор за нейното устрой-
ване – изработване на устав, избор на първосве щеник. В 
пресата се разгаря дебат по бъдещата конституция на бъл-
гарския, ако използваме турската термино ло гия, милет.

Едно от първите публично оповестени становища, 
ако не и първото, е изложено в поредица от статии под 
общото заглавие „Належащи размишления“, печатани 
през март – април 1870 във в. „Македония“. Този обе-
мист текст си поставя един основен въпрос: „Как по-
конкретно трябва да изглежда Екзархията?“ 

„Размишления“-та не са юридически  трактат. Става 
дума по-скоро за текст от народопсихологически, истори-
чески, политологи чески и философски порядък. В него на 
критика се подлага едноличното, неизбираемо, несменя-
емо и неотговорно управление. Не на личната Църква – 
категорични са „Размишленията“ – на българите е необ-
ходимо синодално и съборно управление. Тъй като обаче 
34-то Апостолско правило изисква всяка Църква да има 
свой първенец, а и в султанския ферман от 27.02.1870 се 

87 В първоначален смисъл на тази дума: свещеноначалие, ре-
лигиозна властова структура, основана на субординация – сиреч 
синоним на Църква.
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казва, че нововъзстановената йерархия ще има начело си 
екзарх, то ще трябва да се избере началник, но той не бива 
да притежава повече власт от другите членове на синода. 
Обаче дори първият между равни може с времето да при-
добие повече власт и да се наложи на останалите. За да 
не се стига до това, е необходима безусловна периодич-
ност – и на екзарха, и на членовете на синода. Все за да не 
се засилва чрезмерно една личност, българският първос-
вещеник трябва да се избира не от народа (защото това 
би му дало определено преимущество спрямо останалите 
владици), а от събор, съставен от владици и миряни.

Църковният въпрос не е само религиозен, той е и на-
ционален, изтъкват „Размишленията“. Т.е. става дума 
да се отнемат от Фенерската църква и чисто светските Ӝ 
правомощия спрямо българите. Надали българските вла-
дици ще искат да се натоварят с тези правомощия – това 
за тях ще е тежко и неприсъщо, а за народа неизгодно. 
Ето защо трябва да се състави и мирски съвет, който да 
поеме тази власт и да е напълно независим от синода. 
Членовете на мирския съвет също трябва да се избират 
за определен срок. Това устройство трябва да се възпро-
изведе и на ниво епархия, където да има свещенически 
събор и мирски съвет. Понеже често духовните и свет-
ските въпроси са твърде тясно преплетени, то ще се със-
тави комисия от членове на синода и съвета, която пред-
варително ще преглежда всички постъпващи документи 
и ще ги насочва към правилния орган. Тази комисия ще 
има и надзорнически функции.

И така, лайтмотивът на този текст е „колективно 
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и контролирано управление; безкомпромисна избор-
ност и сменяемост на управляващите“. Това, както 
всеки лесно ще забележи, са основни елементи на съ-
временната републиканска демокрация. Неговото ав-
торство може да се определи като колективно – идеите 
са на д-р Стоян Чомаков, а в слово, редактирано от П. 
Р. Славейков, ги облича бъдещият митрополит Симеон 
Варненско-Преславски.

Що се отнася до ролята на „Належащите размишле-
ния“, следва да се каже, че, ако към изразените в тях идеи 
добавим още гледищата, че Цариград следва да е седалище 
на Екзархията и че тя трябва да обема всички българи, ние 
ще имаме кажи-речи цялата програма, по която иноватори-
те (известни още като „Либерали“, „Крайни“, „Млади“, 
„Червени“, „Трако-македонска партия“) работят за ус-
тройството на нововъзстановената българска йерархия. 
Основната идея на „Належащите размишления“ – изби-
раем за определен срок екзарх – става главната разделител-
на линия между тях и другата основна партия в Църковния 
въпрос: традиционалистите (наричани още „Консервато-
ри“, „Умерени“, „Стари“, „Бели“, „Севернобългарска 
партия“). След дълги и шумни прения избираемо-сменяе-
мостта на екзарха ще бъде одобрена от Църковно-народния 
събор 1871 и ще залегне в екзархийския устав.

Тук следва да се напомни, че възстановената в 1870 
българска национална Църк ва притежава определен 
обем светски пълномощия (съдебни, административни, 
финансови, културно-образователни, представителни) и 
поради това не е само религиозна институция; тя, бидей-
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ки теократична форма на културно-национална автоно-
мия, е и зародиш на държава.

Прочее, можем да се усъмним дали пър вата българ-
ска република е Радомирската.

По-скоро, за такава – ако не по друго, то поне по своя 
устав – трябва да броим Екзархията. Това не е кой знае как-
во откритие. Още в хода на Църковно-народния събор 1871 
консерва торите с тревога питат: „Православна църква ли 
устрой ва ме или американска република?“88. Тази тревога 
не е неосновател на. Тук трябва само да се уточни, че по 
устройство Екзархията при лича, особено чрез безличната 
за сметка на Смесения съвет роля на екзарха, не толкова 
на САЩ89 с тяхната пирамидална йерархия (президентът 
е нещо като конститу ци онен монарх – но не наследствен 
и не пожизнен), колкото на Швей цария, където властовата 
конструкция има – както тогава, така и днес – недвусмис-
лената форма на пресечена пирамида (там начело стои един 
100-процентово избираемо-сменяем колегиа лен орган – 
Федералният съвет). Тази политическа система обикновено 
се нарича „директориална република“.

Какъв е източникът на екзархийския републикани-
зъм и каква е мотивацията за неговото приложение?

88  Стамболски, Д-р. Хр. Автобиография, дневници и спомени 
на … от Казанлък. Т. 2 (1868 – 1877). С., 1927, с. 113, 9.

89  Президентски са и републиките, които се установяват в Ла-
тинска Америка след отхвърлянето на колониалната зависимост 
от Испания – ако решим, че в коментираното възражение на  кон-
серваторите по въпроса за Екзархията не се визира непременно 
САЩ.
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Швейцария не е непозната на възрожденската об-
щественост. Например в цариградския български печат 
срещаме материали за алпийската държава – особено за 
нейното образование, но също за нейната земя и хора, за 
текущите Ӝ събития, дори за сиренето Ӝ, а през 1873 сп. 
„Читалище“90 помества и един стегнат и точен очерк за 
нейната политическа уредба. От емиграцията в Румъния 
Каравелов има подчертан пиетет към Швейцария, но не 
специално заради формата Ӝ на директориална републи-
ка, а изобщо заради федеративно-републиканското Ӝ ус-
тройство, което, както и онова на САЩ, председателят на 
БРЦК смята като най-добър модел за лелеяната от него 
Южнославянска, Дунавска или Балканска федерация.91 
Но отбелязаното сходство със системата Ӝ на управле-
ние надали следва да се обяснява като пряка заемка от 
нея, а вероятно идва в резултат на общ източник на вли-
яние. Той вероятно трябва да се търси най-вече в идеята 
за народния суверенитет на Русо, а и изобщо в неговите 
държавно-правни възгледи, коригирани обаче чрез упо-
требата им в устройството на Директорията.

Директорията (Directoire exécutif), както е известно, 
е държавна институция, упражняваща изпълнителната 
власт през едноименен период (1795 –1799) от живота на 
Първата френска република (1792 –1804), който период 
пък се смята за втори и последен етап на Великата френ-

90  Сп. „Читалище“, г. ІІІ, 1873, № 10, с. 996 – 1004.
91  Арнаудов, М. Любен Каравелов. Живот, дело, епоха. 1834 – 

1879. С., 1972, с. 264, 522.
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ска революция (1789 –1799). Тя е създадена като алтер-
натива на едноличната власт, която по време на Конвента 
(21.09.1792 – 26.10.1795) попада в ръцете на Робеспиер 
и води до мащабни насилия, останали в историята с име-
то „Големия терор“ (05.09.1793 – 28.07.1794). Според 
конституцията от 1795 Директорията се състои от пети-
ма членове, избирани за срок от 5 години без право на 
преизбиране; ежегодно един от директорите се заменя 
с нов. Най-известен от директорите е Пол Барас – смя-
та се, че, макар формално да е само пръв между равни, 
той играе ключова роля в Директорията. Навярно не би 
било неуместно тук да се добави, че името „Директория 
(Директорат)“ се носи и от правителството на Източна 
Румелия. Тази автономна област обаче надали може да 
се определи като директориална република; по своето 
политическо устройство тя (поради фигурата на силен 
генерал-губернатор – назначаван от султана, но със съ-
гласието на Великите сили и ограничен от Органически 
устав и 4-годишен мандат) е по-скоро нещо като смес от 
конституционна монархия и президентска република.

Тук не бих могъл да кажа доколко, търсейки макси-
мално пълен антипод на едноличната власт, екзархий-
ските конституционалисти са пили направо от извора – 
а и дали съзнателно са се стремели към това, или пък 
просто самостоятелно са открили нещо, което вече е 
било известно и употребявано в напредналия свят. Във 
всеки случай сигурно е, че д-р Чомаков92 е познавал 

92  Може да се допуска, че Чомаков се е вдъхновявал, що се 
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главния политико-философски трактат на най-извест-
ния женевски гражданин. Например той се аргументира 
с до известна степен свободно интерпретирани мисли 
от „За обществе ния договор“ в свое писмо93 до екзарх 
Йосиф, в което го агитира да се обърне към цар Алек-
сандър ІІІ с молба да признае Съединението и да зачита 
българската свобода.

Чомаков не само цитира и перифразира Русо, но и до-
някъде му опонира – което пък показва как би прилагал в 
практиката идеите на великия женевец; например: „Исти-
на, пише той, имало е някога мъдри хора като Аристо-
тел и други, които проповядваха, че от народите едни 
са родени да владеят, други же, да робуват. Но той и 
неговите единомисленици се лъжеха, като мислеха, че 
родений в робство е роден за робство. Човек в такова 
състояние, разбира ся, че губи всяко благородно чувство; 
той, в железата, не помислюва даже, че е по-хубаво да 
му ся вдигнат те. Но веднъж човек или народ вкусил от 
свободата, да отстъпи от нея, то е като да се откаже 
от качеството си на человек, а такова отказвание е не-
совместимо с естеството му. Прочее, надали ще ся на-

отнася до старанието му да се избегне каквато и да било едно-
лична власт и от класическата гръцка древност, която той добре 
познава. За модел например на безусловно колегиалния екзархий-
ски Смесен съвет може да са използвани атинските 10 стратези от 
времето на Перикъл. 

93  Шопов, Ат. Д-р Стоян Чомаков. Живот, дейност и архива. 
С., 1919 (= Сб. на БАН. Кн. 12. Клон историко-филологичен и фи-
лософско-обществен. 8), с. 250.
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мери такъв, който самоволно ще ся лиши от человече-
ското достойнство; а за народ, предположението само 
е глупост.“94 А ето и разсъжденията на Русо95: „Аристо-
тел също беше казал, че хората не са равни по природа 
и че едни се раждат, за да бъдат роби, а другите, за да 
господстват. Аристотел е бил прав; но той е вземал 
следствието за причина. Всеки роден в робство човек 
се ражда за робство, това е съвършено сигурно. Робите 
губят всичко в своите окови, включително и желанието 
да се измъкнат от тях… Ако частно лице, казва Гроци-
ус, може да отчужди своята свобода и да стане роб на 
един господар, защо цял народ да не може да отчужди 
свободата си и да стане поданик на един цар? ... Да се 
казва, че човек дава себе си даром, е нещо абсурдно ... Да 
се казва същото за цял народ, означава да се предполо-
жи един народ от луди… Да се откажеш от свобода-
та си, означава да се откажеш от качеството си на 
човек… Подобен отказ е несъвместим с природата на 
човека и да му се отнеме изцяло свободата на волята, 
значи да се отнеме всякаква нравствена стойност на 
неговите деяния.“

Що се отнася до мотивацията, вече е изказвано мне-
нието96, че чрез сменяемостта на екзарха д-р Чомаков 
може би (подсъзнател но?) е искал да не позволи нехарес-

94  Пак там.
95  Русо, Ж.-Ж. За обществения договор. С., 1996, с. 9, 12 – 13.
96 Кирил, патриарх Български. Екзарх Антим (1816  – 1888). 

С., 1956, с. 734.



283 

ваната от него цариградска конюнктура от 1870  – 1871 
да определи пожизнено личността на българския първос-
вещеник. Такава една преценка сигурно не е лишена от 
основание – Чомаков смята Екзархията за свое творение и 
иска да има решаващ глас в нейните съдбини. Вярно обаче 
е и друго – макар да заплашва с управ ленска неефектив-
ност, а и с други беди97, неопитен в политиката народ като 
българите, последователният републиканизъм (който оба-
че май отсъства и в петте български републики) е несъм-
нена грижа както за ангажиране с гражданска активност 
на максимум хора, така и за обучаване максимум хора на 
управление. А и едното, и другото са неща, които и до 
днес липсват на България в задоволителна степен.

Прочее „Належащите размишления“ не са – както 
може да изглежда при по-повърхностен прочит – само и 
единствено наивно фанта зьорство или властолюбива ма-
невра. Тъй като предлагат приложени в практиката без-
условно валидни и днес решения на основни въпроси на 
държавното устройство и управление, те най-вече след-
ва да се третират като един от най-важните политически 
документи на Българското възраждане.

97  Любенова, Л. Кой как пренаписва събитията около Първия 
Църковно-народен събор. – в: От регионалното към национално-
то. Юбилеен сборник, посветен на 140-годишнина от възстано-
вяване самостоятелността на Българската православна църква и 
135-годишнина на Априлското въстание от 1876 г. Доклади от V 
национална научна конференция „От регионалното към нацио-
налното – история, краезнание и музейно дело“ на ИМ-Полски 
Тръмбеш. Велико Търново, 2012, с. 51 – 52.
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