
7

ОБЩЕСТВО, ЦЪРКВА И МИСИЯ В БЪЛГАРИЯ

Исторически бележки

Българското Възраждане и борбата 
за независимост
За да разгледаме възникването и да проследим развитието 
на Българското евангелско дружество, е необходимо да 
се спрем на историческата обстановка в България тогава. 
По време на османското владичество над България, бъл-
гарската църква бива подчинена на Вселенския патриарх. 
Така българите са причислени към Рум миллет, групата 
на православно-християнското население на Османската 
империя.1 Произтеклото от това още по-засилено отъж-
дествяване на религия с нация, което прави двете понятия 
практически взаимозаменяеми, по-късно ще има явно от-
ражение върху положението на протестантските христи-
яни в България. От средата на XVIII век българският на-
род се намира под постоянно нарастващ културен натиск 
чрез засиленото използване на гръцки език. Бавният залез 
на българоезичната литература през вековете на осман-
ско владичество и асимилационните склонности на тън-
ката прослойка образовани българи, които предпочитат, 
вместо на български, да пишат и говорят на гръцки, все 
повече налага гръцкия като универсален език за комуника-
ция и търговия на южните Балкани. В религиозната сфе-
ра културният натиск е още по-очевиден: по българските 
земи едва ли има и един епископ от български произход, 
църковно-славянският език постепенно е изваден от бого-
служебна употреба в полза на гръцкия и на места се стига 

1 За системата на миллета в Османската империя виж Йелавич 2012:62-64; 
Кастелан 2002:119-122.
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до открита враждебност на гръцкоезичното духовенство 
спрямо българския език.2 Това развитие изтласква българ-
ския език все повече на заден план и го свежда до език на 
обикновените хора, който иначе се поддържа единствено в 
българските манастири.

От друга страна, тъкмо това неблагоприятно за българ-
ския език и култура развитие довежда до едно съзнателно 
обръщане към българския език и към собствената нацио-
нална идентичност, което често започва от манастирите и 
скоро се утвърждава сред цялото българско население. За 
начало на този период на „Българското Възраждане“3 тра-
диционно се сочи публикуването на „История Славяно-
българска“ на монаха Паисий Хилендарски през 1762 г.4 
Успоредно с набиращите сила национални движения в 
други части на Европа, бавно се развива и българското на-
ционално самосъзнание. Стремежът към образование на 
български език се засилва в началото на XIX век, основа-
ни са българоезични училища и български книги (макар 
все още в малка наличност) се продават все повече. Част 
на интелигенцията се стреми и към възможна политическа 
независимост.

В началото на XIX век сърбите и гърците използват 
упадъка на Османската империя, за да постигнат полити-
ческата си независимост. Много българи взимат участие 

2 Тази неприязън достига тъжната си кулминация в разпореждането на Со-
фийския (гръцки) митрополит през 1823 г. да бъдат изгорени църковносла-
вянски книги (Härtel & Schönfeld 1998:108).
3 Българска литература по тази тема е налична в голямо разнообразие. За 
историята на протестантството в България преди всичко интересна е Бъл-
гарска възрожденска книжнина – Аналитичен репертоар на българските 
книги и периодични издания 1806–1878 от Стоянов (1957/1959), която също 
така съдържа публикувани заглавия от протестанти (мисионери и българи).
4 Митев (1997:6-10) изчерпателно разисква различните опити за определяне 
на датата на началото на Българското Възраждане.
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в гръцките и сръбските въстания или се борят на руска 
страна в Руско-турските войни. Резултатът е обезсърчи-
телен за България; единичните по-малки въстания на бъл-
гарите остават безрезултатни. Времето на България все 
още не е дошло.5

Многобройните вътрешнополитически проблеми, как-
то и външнополитическият натиск на европейските нации 
правят необходими и възможни редица реформи (Тази-
мат) в Османската империя. Обявеното за пръв път през 
1839 г. всеобщо равноправие на всички народностни гру-
пи от населението на империята, независмо от религиоз-
ната им принадлежност, е потвърдено през 1856 г. с т. нар. 
„Хатти хумаюн“. По този начин православните българи 
под османска власт за пръв път са поставени в равностой-
но положение (поне на теория) спрямо техните мюсюл-
мански съседи. Тези реформи създават впечатлението, че 
политическата свобода на българите е възможна и близка 
цел.

Стремежът на българите към независимост се проявя-
ва не само в политическата, но и в културно-религиозната 
сфера. Това личи от умножаващите се по места борби за 
ръкополагане на български епископи и учители през пър-
вата половина на XIX век. Като начало на откритата бор-
ба за самостоятелна българска църква се счита годината 
1860. В съществуващата повече от 10 години към този мо-
мент българска православна църква в Цариград, на Велик-
ден, при отдаването на почит на светската и църковната 
власт, което е установено в литургията, не е споменат па-
триархът на Константинопол. Този провокативен разрив 
с Вселенската патриаршия на така наречения „Български 

5 За причините на така нареченото „българско закъснение“ виж Манчев 
(2001:202-204).
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Великден“ става образец за подражание в други български 
църкви и така се превръща в „мирна революция“ (Бонева 
2005:296). Различни инициативи сега се насочват конкрет-
но към намирането на решение на българския „църковен 
въпрос“ и търсят подкрепа за осъществяване на църков-
ната независимост – или от Русия, или от Римокатоличе-
ската църква6, в зависимост от тяхната политическа и ре-
лигиозна ориентация; или от протестантските мисионери, 
които работят в Османската империя.

В крайна сметка, помощта идва от неочаквано място: 
един ферман (декрет) на султана прави възможно изграж-
дането на една до голяма степен автономна българска 
църква, като екзархия със седалище в Цариград. Така цър-
ковната независимост изпреварва държавната с осем годи-
ни. Новосъздадената екзархия обхваща територия, която 
включва и епархии в днешна Сърбия и бившата югослав-
ска република Македония; навсякъде където местното 
население е преобладаващо българоезично. Това решение 
полага основата за по-късните териториални претенции 
на новосъздадената българска държава и е коренът на 
последвалите въоръжени сблъсъци със съседни държави. 
Официалното признаване на възстановената автокефална 
българска църква e отказвано обаче дълго време – обя-
вената през 1872 г. схизма от Вселенския патриарх ще 
продължи до 1945 година. През 1876 г., след подготовка 
на национално ниво, избухва първото голямо въстание 
на българите срещу османското владичество. Така наре-

6 От XVII век сред българите развиват дейност католически мисионери, 
като за техните обращенци са създадени две епархии: Софийска и Никопол-
ска. От средата на XIX век съществува Българската Католическа църква от 
източен обряд (униати). В периода, обхванат от настоящото изследване, дялът 
на католиците възлиза между 0,6 и 0,75% от населението (Статически годиш-
ник 1931:32).
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ченото Априлско въстание,7 е жестоко потушено от ос-
манската власт и тъкмо заради това привлича вниманието 
на Великите европейски сили. След Руско-турската война 
през 1878 г. следва и създаването на модерната българска 
държава.

Независимата България до 1948 г.
Но новосъздадената държава България, основана като 
княжество, обхваща само северната част на днешна Бъл-
гария, включително Софийска област с новата столица. 
Така българското население – включително и български-
те протестанти – са разделени за години напред в различни 
държавни територии. През 1885 г. се осъществява без-
кръвното обединение на княжеството с Източна Румелия, 
както е била назована автономната провинция на Осман-
ската империя южно от Стара планина, обхващаща Тра-
кийската низина и Родопите. Пиринска Македония оста-
ва до 1913 г., заедно със съществуващите там евангелски 
църкви, част от Османската империя.

Успоредно с политическата нестабилност, която не-
минуемо съпровожда една тъй млада държава във фазата 
ѝ на самоопределяне, към този период спадат и няколко 
войни, в които България участва и, естествено, техните 
последствия върху дейността на Българското евангелско 
дружество. След Руско-турската война, която води до не-
зависимостта на България, веднага след съединението с 
Източна Румелия идва Сръбско-българската война през 
ноември 1885 г. В началото на XX век има въстания във 
все още принадлежащата към Османската империя Маке-

7 Според старото юлианско летоброене, което е било валидно в България 
до 1916 година, въстанието е обявено на 20 април, което отговаря на 2 май 
според григорианския календар (Манчев 2001:215).


