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РУСКИТЕ СЛАВЯНСКИ КОМИТЕТИ 

И БЪЛГАРСКИЯТ ЦЪРКОВЕН ВЪПРОС 

ПРЕЗ 60-ТЕ ГОДИНИ НА ХІХ ВЕК

A Непосредствено след формирането на първия славянски комитет в 
Москва (1858), вниманието на дейците му се съсредоточава върху 
българо-гръцкия църковен спор и западната пропаганда на Балканите. 
Основна цел е успешно противопоставяне на Унията от 1860 г. Опасения 
от разделяне на православието се сочи в “Исторически очерк за развитие 
на християнството в България.“ Това е смесица от историческа справка и 
разглеждане на актуалното състояние на църковния въпрос, като се 



правят и определени аналогии с развитието на Руската православна 
църква.1 

A Освен това славянските комитети получават периодични сведения 
за положението на славянските народи в Османската империя и Австрия. 
Автори са руските консули, както и местни дейци, или пратеници на 
комитетите. Обръща се специално внимание върху западната религиозна 
и просветна пропаганда – свещенослужители, учители, училища, успехи, 
обхват, слабости, и се набелязват мерки за борба срещу нея. В  подобен 
контекст се разглежда и българският църковен въпрос. Освен, че 
защитават българите като славяни срещу гърците, славянофилите се 
опасяват, че спорът може да бъде разрешен без руско участие. Сходна 
позиция се споделя и от Азиатския департамент, който търси пътища за 
помирение между враждуващите страни. Например след  отхвърлянето на 
проекта за вътрешно управление на Българската църква от 22 май 1869 г., 
А. Н. Муравьов пише до граф Н. П. Игнатиев писмо, в което предлага 
българският църковен въпрос да се реши чрез свикване на Вселенски 
събор. Ако последният не можело да се събере, то съветът е да се свика 
събор на автокефалните архиепископии, с участието на българи, сърби и 
румънци. Авторът изказва опасения, че българите вече са се обръщали 
към султана с молба за ферман за самостоятелна църква2.

A Десет години по-рано обаче, руската политика има сериозен проблем 
с успехите на католическата пропаганда и конкретно с подготовката и 
подписването на Унията. Дейността на Драган Цанков, Йосиф Соколски и 
Парижкото католическо общество се сочи като заплаха за Русия, 
славянството и православието. Набелязват се мерки за привличане на 
повече младежи за обучение в Русия, като акцентът се поставя върху 
духовното образование3.

A Внимателно е следена дейността на Драган Цанков и униатите в 
Цариград. Като специален емисар за Балканите за столицата на 
Османската империя заминава един от създателите на Московския 
славянски комитет А. Рачински. Възможно е пътуването му да е ускорено 
от писмо на настоятеля на руската църква към посолството в Цариград, 
архимандрит Петър. Той предупреждава дейците на славянското 

1Государственный архив Российской Федерации ( ГАРФ), ф. 1750 (Московский 
славянский благотворительный комитет), оп. 1, а. е. 3.

2 ГАРФ, ф. 730, оп. 1, а. е. 1003, 1004, 1006.

3 ГАРФ, ф. 1750,  оп. 1, а. е. 31, л. 1–7.



общество да не се доверяват и да не подпомагат българи, повлияни от 
“...съмнителни емисари“4. А. Рачински успява да уреди среща между 
посланик княз А. Б. Лобанов-Ростовски и Драган Цанков. Проблемът бил в 
насоката на издаваното от Др. Цанков списание “Български книжици“, а 
след това – в. “България“. Княз А. Лобанов в писмо до директора на 
Азиатския департамент Е. П. Ковалевски, от 18 април 1859 г., определя 
насоката на “Български книжици“ като вредна. Това “...вредно 
направление“ било поддържано още от първия редактор Д. Мутев от 
Калофер – руски възпитаник, специализирал след това в Германия, 
доктор на Берлинския университет. Лобанов-Ростовски го упреква, че 
пише предимно срещу гърците, като оставя на второ място антизападната 
пропаганада. Остри са и нападките срещу Драган Цанков, който според 
писмото прокарвал една твърде популярна сред част от българската 
интелигенция теза за контактите на княз Борис-Михаил с папа Николай I и 
папа Адриан II, пишел и за “неоспоримото първенство на римския папа.“ 
След отстраняването на Др. Цанков от редакцията на сп. “Български 
книжици“, вероятно под натиск на княз Лобанов-Ростовски , , 
цариградската българска община предава списанието на Гаврил 
Кръстевич, оценен от руския дипломат, като “...умерен и внимателен 
човек.“ След  като напуска “Български книжици“, Драган Цанков, в 
типографията си в манастира на монасите от ордена Св. Бенедикт, 
започва да издава в. “България.“ При среща с А. Рачински той се оплаква, 
че не може да напусне сградата , защото е задлъжнял към 
бенедектинците. Рачински урежда среща на Цанков с княз Лобанов. 
Последният вече е оценил в. “България“, като вреден за православието.“ В 
доклад до Азиатския департамент руският посланик описва срещата си с 
Др. Цанков. Последният обяснил, че работи за признание от гръцка страна 
на “...привилегиите на българския народ в духовната област.“ След 
изясняване на позициите, дипломатът се заинтересувал какво е 
необходимо на Цанков, за да напусне манастира. За целта той предлага 
пари, но Драган Цанков отклонява пряк отговор, оправдавайки се, че все 
още не може да назове точната сума5.

A Княз Лобанов-Ростовски изпраща втори доклад по същата тема на 
25 април 1859 г., но много по-конкретен. Руският дипломат очевидно 
отделя много време на проблема, който тревожи и славянофилите и 
руското правителство. Той препоръчва за главен редактор на “Български 

4 Никитин, С. А. Славянские комитеты в России в 1858-1876 годах. М., 1960,  с. 121.

5 ГАРФ, ф. 1750, оп. 1, а. е. 72, л. 3–8.



книжици“ Иван Богоров. Русите разчитат той “...да даде на редакцията 
направление, по-подхождащо на духа на православието и на истинските 
интереси на българския народ.“ Богоров поставил две условия: да 
получава заплата от 1000 франка, и Др. Цанков да не се намесва в 
работата на редакцията. Условията са приети, въпреки че са отбелязани 
големите финансови претенции на новия главен редактор. Посланикът 
препоръчва също “Български книжици“ да бъдат извадени от 
типографията на бенедектинския манастир, а ако това не се осъществи, 
Ив. Богоров да създаде независима славянска типография. Княз Лобанов 
лансира тази идея и вижда в нея полза за руската кауза: “Българското 
настоятелство, недоволно от Цанков, би пренесло печатането на 
“Книжици“ в новата типография. Това би лишило Цанков от дохода му – 
4000 пиастра месечно за печатането, и заедно с това и възможността да 
издава в. “България“ със собствени средства и за незначителни пособия, 
които може да получи от бенедектинските монаси… От тази гледна точка 
пренасянето на “Книжици“ от типографията на Цанков може да бъде 
действително полезна мярка… Уреждането на такова издателство 
изисква 10 000 франка (50 000 – 60 000 пиастра) и може да даде печалба 
след някое време, когато там почнат да се стичат издаваните тук издания 
на български език.“ Според  княз Лобанов цариградските българи били 
недоволни от действията на Др. Цанков и българската община предала 
редакцията под  ръководството на Г. Кръстевич, оценяван от руския 
дипломат като “умерен и внимателен човек.“ Посланикът описва и 
срещата си Др. Цанков. Последният акцентирал върху исканията на 
българите, и че виждал в унията само средство за постигането им. Цанков 
представил и исканията си за евентуална компенсация при извеждането 
на типографията си от манастира6. 

A Емисарят на Московското славянско общество А. Рачински, 
подготвяйки мисията си на Балканите в края на лятото 1858 г., обосновава 
с интересен анализ за ситуацията в българските земи, необходимостта от 
пътуването си. Той изпраща доклад  в две части (21 юли и 1 август 1858 г.) 
до попечителя на Московския учебен окръг  А. Н. Бахметиев. В първото 
писмо е описано положението в българските земи, предвид западната 
пропаганда и противодействието срещу нея: “Положението в България е 
все по-тежко и по-тежко. Латинските усилия пускат дълбоки корени. 
Докато ние мислехме как да действаме, те не мислеха, а действаха – 
западните агенти не само окуражаваха българите в разпрата им  с 

6 Пак там, л. 9–11.



гръцката йерархия, но даже и направляват стремежа им да се избавят от 
ненавистните духовни поробители.“7 

A Двете писма Александър Рачински показват сериозните опасения 
сред  руските славянофили от западната религиозна пропаганда в 
българските земи. Евентуално свързване на българите със западните 
мисии по такива въпроси като образование и църковна самостоятелност 
се разглежда като гибелно за православието, славянството и руските 
интереси на Балканския полуостров. Виждаме добре изградена програма 
за противодействие, интензивни контакти с висши държавни служители и 
координирани действия с руските дипломати в Османската империя. 

A Специално писмо за църковното движение и проблемите около 
унията изпраща Н. Х. Палаузов до архиепископ Дмитрий Херсонски. Той 
нарича последните известия за унията “страшни“. Според  него българите 
трябвало да се стремят първо към  политическа свобода, а след  това към 
самостоятелна йерархия, а те правели точно обратното, подтиквани от 
турското правителство. Първоначално те не били против патриарха, но в 
последствие започнали да търсят исторически доказателства за “владици 
и патриарх“. Палаузов критикува и неотстъпчивостта на Вселенския 
патриарх, който упорито отказвал да привлече български йерарси в 
състава на Синода. Палаузов счита, че при удоволетворяване на 
умерените български искания, проблемът може да се разреши. Огромна 
заплаха се вижда и в търсенето на помощ от Франция и папата. В  писмото 
се прави и характеристика на Драган Цанков и неговите последователи. 
Според автора, те са “млади търговци, все едно българи православни, 
католици, или протестанти… Те приемат помощ от всеки, който им я 
предложи, бил той французин, англичанин, или немец. За Русия 
говорят...няма защо да се надяваме: 1. Загубихме вяра в нея; 2. Намесата 
й ще предизвика западна реакция; 3. Страдаме за предаността си към 
нея.“Униатите са оценявани като хора, чийто “неблагоразумен 
патриотизъм ...води българите към бездна”. Писмото завършва с 
оптимизъм на база истинските народни настроения: “Но народът е предан 
на вярата на бащите си и на Русия.“ По-долу са приведени цитати от 
българската възрожденска преса, с които се доказва, че масовото 
обществено мнение не подкрепя униатското движение8. В  писмото ясно 
проличава голямата загриженост Н. Х. Палаузов от успехите на западната 
пропаганда сред  българите. Той пише от проруски позиции, но на първо 

7 Пак там, л. 56, о. с.

8 ГАРФ, ф. 1750, оп. 1, а. е. 73, л. 4а – 9.



място стои загрижеността за българските интереси. Палаузов очевидно е 
на мнение, че чрез взаимни компромиси църковният спор може да бъде 
изгладен, но при зачитане на порива на нашето възрожденско общество 
към духовна еманципация.

A До Московския славянски комитет постъпва и записка, разглеждаща 
чуждата пропаганда в контекста на събитията около подписването на 
унията и непосредствено след това. На документа няма дата, но 
описаните събития позволяват да я определем за времето веднага след 
“аферата Соколски“. Там изрично е казано, че Йосиф  Соколски “...за два 
дни преминал от православието към унията и обратно.“ Авторът е 
неизвестен, но по начина на описване на събитията можем да 
предположим, че е от руска националност и добре познава църковния спор 
и отношенията между отделните групировки в Цариград. За основни дейци 
на унията се сочат бивши възпитаници на лазаристкия лицей в Бебек. И 
този руснак, може би на дипломатическа работа, или сътрудник на 
славянофилите, критикува патриарха за неговата неотстъпчивост. 
Изведени са и основните лозунги на западните емисари, с които печелят 
симпатии сред  българското население: повишаване на благосъстоянието 
на българите, просвещение, отстъпки по църковните въпроси, политическо 
освобождение от робството. Горното, както и радикализацията на 
църковната разпра се сочат за основни причини за западните успехи на 
Балканите9.

A Към Московския славянски комитет е създадено общество за 
оказване на помощ  на южните славяни. Уставът му е заимстван от този на 
комитета, и обществото действа в рамките на общите усилия на 
славянофилите. Трябва да се отчита факта, че то насочва дейността си 
само към Балканския полуостров. Основната цел, която си поставя е: “Да 
съдейства за духовното развитие на славянското племе, намиращо се под 
турско иго“. Основните задачи са следните:

 “1. Да дава на желаещите от българите, сърбите, черногоците и др. 
възможност да дойдат в Русия за получаване на висше образование.

   2. Да поддържат в духовните Академии и Университети, за сметка на 
обществото възможно повече млади хора от подвластните на Турция 
славянски племена, да им доставят пособия, необходими им за 
образованието.

9 Пак там, а. е. 415, л. 1–3.



   3. Да печатат на български и сръбски език съчинения (оригинални и 
преводни) с духовно, историческо и литературно съдържание, а така също 
и учебници от други отрасли на науката.

   4. Да поддържат съществуващите в Турция в градовете и селата 
български и други православни училища, а може и да откриват такива, 
които по обема на преподаването се равняват на нашите средни учебни 
заведения, да им осигуряват книги и средства за съществуването им“10.

A В  устава на обществото са посочени основните заплахи на 
Балканите, свързани със западни мисии и пропаганда, сериозно внимание 
е отделено на унията. Прави впечатление, че добре се познава 
обстановката в региона, църковните спорове, както и основните дейци в 
Цариград. Трудно е да се счита това общество за препоръчваните 
“православни братства“, но то очевидно има амбициите да играе подобна 
роля. Все пак дейността му е трудно да се разграничи от тази на 
славянските комитети. Сред  документите в архива на Московския 
славянски комитет могат да се открият и други косвени доказателства за 
опити за формиране на такива братства. Така например в документ 
озаглавен “Очерк истории православного народа Византийской империи“, 
без дата и без автор може да се види подобен опит. Документът вероятно 
е от 1861 г., тъй като съдържанието му го свързва със събитята в Белград 
от същата година. В  началото има кратък исторически очерк основно за 
руско-византийски връзки, както и за спасяване на икони при 
нашествията на татарите и османските турци. По-долу следват призиви 
към руския народ да помогне на поробените братя “православни славяни“. 
Настоява се за организиране на кръстни ходове с “чудодейни икони, 
дошли от Балканите“ и за изпращане на свещени икони в Белград, които 
да помогнат на сърбите в борбата им с турците11. Едва ли славянският 
комитет е организатор на подобно начинание на толкова романтично, дори 
наивно равнище, но виждаме поддържане на всякакви контакти с хора 
предани на православната и славянска идея.

A Отстъпките, които Александър Рачински препоръчва, показват 
относително различната политика на славянските комитети по отношение 
на българския църковен въпрос в сравнение с официалната руска 
правителствена позиция. Подобни са и възгледите на средващия посланик 
– граф Н. П. Игнатиев. Последният обаче е не само обществен деец, но 

10 ГАРФ, ф. 1750, оп. 1, а. е. 31, л. 1–7.

11 ГАРФ, ф. 1750, оп. 1, а. е. 44, л. 1–3.



преди всичко висш руски дипломат, който трябвало да се съобразява с 
инструкциите на Азиатския департамент. Сред славянофилските дейци не 
липсват и такива, които поддържат ясна пробългарска позиция. Такъв 
например е водачът на славянофилите от Петербург А. Хилфердинг. В  в 
своя брошура, а също и в статия от 1860 г., той анализира брошура, 
издадена в Цариград  от “...някой си грък“, оценявана като “...донос...от 
необразован автор.“ За друга брошура, издадена в Лайпциг, на френски 
език, Хилфердинг отново напада автора, характеризирайки го като 
“фанариот с фрак и ръкавици.“12  Известният историк, публицист и 
обществен деец  заявява пред читателите категорична подкрепа за 
българите в спора им с гърците. Доводите често са емоционални, но те са 
приети от българските църковни дейци и им дават идейна база за 
противопоставяне на гръцките доводи. Тезата на Хилфердинг, че 
неславяните гърци унижават славяните българи, са тълкувани, като 
противопоставяне на славянската идея на гръцката мегали-идея. Своите 
схващания А. Хилфердинг развива и в серия публикации, най-вече на 
страниците на славянофилския вестник “Ден“.

A Сходни виждания не са рядкост сред  дейците на славянските 
комитети. На 15 ноември 1872 г. във в. “Православное обозрение” е 
отпечатана статия, подписана с псевдоним “православен руснак“, в която 
остро се критикува публикация от октомври с.г. Последната укорявала 
създаването на българската Екзархия, като дело на “иноверна власт“. 
“Православният руснак“ застъпва ярка пробългарска позиция и счита 
Екзархията за важно събитие за православието и за българския народ13.

A Позиция на съчувствие към българската кауза на страниците на 
славянофилската преса многократно изказва и Иван С. Аксаков. 
Последният изтъква на страниците на в. “Ден“ и в личната си 
кореспонденция опасения от западната пропаганда и настоява за 
справедливо решение на българския църковен въпрос. Това решение той 
вижда в създаване на бългаско народно църковно управление. Отправят 
се укори към Вселенската патриаршия, че тя се стреми да погърчи 
българите, “...т.е. да ги обезроди и да подави в тях всякакво възраждане 
на българската националност“. Според  И. Аксаков гърците действат в 
съгласие с турските власти за да държат българите в двойно робство. 
Обръща се внимание на клеветите срещу българите за сътрудничество на 
последните с Русия. Като пример се сочи трагичната съдба на братя 

12 Гильфердинг, А. Ответ греку по болгарским делам. СПб, 1860.

13 Православное обозрение. 15 ноември 1872 г.



Миладинови след завръщането им в България от Москва. Известният 
руски общественик критикува позицията на Руската православна църква 
по проблема, а също и руски политици, защитаващи тезата за “единство на 
православието в Турция.“ Позицията на И. Аксаков е обусловена от 
съчувствие към българите, но не в малка степен и от славянските и 
руските интереси на Балканския полуостров. Той настоява за руска 
намеса в подкрепа на българите, опасявайки се от западната 
пропаганада. Той счита, че е възможно българите да се обърнат за помощ 
към Рим и Русия ще загуби влиянието си сред  българите14. В по-голямата 
си част руските славянофили се отнасят със съчувствие към българите и 
справедливите им искания в църковния спор. По-голямата част от техните 
лидери успява да влезе в същността на конфликта между българи и гърци, 
в отлика например със Светия синод  на Руската православна църква. 
Тяхната позиця дава необходимата подкрепа на българското църковно 
движение. Едновременно с това трябва да се отбележи, че те изхождат от 
интересите на славянството, както те ги разбират, и от позицията на 
руските интереси. Това е естетствено разбиране за руски общественици, 
политици и държавни служители. Идеята за взаимни отстъпки не е чужда 
на голяма част и от българските възрожденци, но крайната позиция на 
Вселенската патриаршия я прави неосъществима. 

A През 1860 г. руската дипломация и славянските комитети се 
изправят пред две сериозни предизвикателства, породени от действията 
на българите за религиозна и духовна самостоятелност. Това са 
Великденската акция и подписването на унията. И двете събития 
накърняват руското разбиране за “единство на православието.“ На фона 
на Източния въпрос това се разглежда като руска политика за 
съхраняване на първостепенната роля на Вселенската патриаршия, коята 
да бъде естествен духовен лидер на православните в Османската 
империя. В  Петербург приемали, че така най-добре се съхраняват руските 
интереси на Балканския полуостров15. Тезата за  православното единство 
битува в Русия от векове. Необходимо е да се отбележи, че в цялостен 
вид тя пропагандира лидерската роля на Русия в православния свят. От 
тази гледна точка негативното отношение към българските искания е 
залегнало в генезеса на официалното руско разбиране за статута на 
православните християни в Османскатая империя. Славянофилите 

14 В. “День“, 30. Май 1864 г.

15 Тодев, И. Граф Игнатиев и принципът за единство на православието. ИПр, 1991, кн. 7, 
77–90.



съблюдават това виждане, но в позицията им се наблюдават известни 
различия как да се постигне исканото единение. Те настояват за 
определени отстъпки от страна на патриаршията и на тази база за 
помирение между враждуващите страни. Едновременно с това 
славянофилските среди категорично се противопоставят на крайни, 
според тях действия от българските църковни дейци, както и на 
възможността конфликтът да бъде решен без руско участие.

A На 3 април 1860 г. по време на великденската служба в храма “Свети 
Стефан“ в храма “Свети Стефан“ в Цариград, Иларион Макариополски не 
споменава името на Вселенския патриарх Кирил, а произнася “Всякое 
епископство православных“. Последното е формула, характерна за 
независимите църкви. Така се демонстрира официалното скъсване със 
зависимостта от Константинополската патриаршия и се провъзгласява 
самостоятелна българска църква. Актът е приет с възторг от българите. 
Пред  руската дипломация е поставена сложната задача да се печели 
време и да не се позволи окончателен разрив между гърци и българи. За 
изненадата на русите говори и първата реакция на посланика княз А. 
Лобанов-Ростовски. Той прави опит да повлияе върху Александър Екзарх, 
който да убеди  Иларион Макариополски да се дистанцира от 
великденската акция. От последния се очаквало отказ, или поне 
омаловажаване на случилото се. Иларион отказва, след което пред 
Лобанов не остава друг избор, освен да спечели време за адекватна 
реакция на Санкт-Петербург16. Руският посланик полага усилия да 
възпира и двете страни от крайни действия, като прехвърля 
отговорността за решение на проблема върху Високата порта. Той ясно 
съзнава, че последната няма да бърза с конкретна позиция, тъй като в 
настоящия момент на турците било изгодно разпалване на вражда между 
българи и гърци. А. Лобанов безспорно се ползвал с известно влияние 
сред  българските дейци, но не получил исканата подкрепа от патриарх 
Кирил, който на думи демонстрирал готовност за сътрудничество, но 
реално отхвърля всякакви идеи за компромис с българите. Друга идея на 
Лобанов, за свикване на вселенски събор, не получава нужната подкрепа 
в Русия. Въпреки благосклонното отношение на император Александър II, 
Светият синод на Руската православна църква категорично отхвърля 
подобна възможност. В  записка по повод  събитията от 3 април 1860 г., 
оберпрокурорът на Синода граф  А. П. Толстой, се обявява за запазване на 
статуквото. Той дори укорява руската дипломация, че е поддържала 

16 Бонева, В. Българското църковнонационално движение 1856–1870. В. Търново, 2010, 
248–249.



исканията на българите да имат свои архиереи. Записката е мотивирана с 
формални канонични доказателства. А. Толстой пренебрегва политико-
националните мотиви в спора и показва нежеланието на Светия синод да 
вникне в същността на проблема. Реално записката изцяло подкрепя 
гръцката позиция в конфликта17. Същата позиция, макар и в не толкова 
крайна форма, застъпва попечителят на Одеското българско 
настоятелство Дмитрий Херсонски. Той оценява разпрата като “гибелна за 
православието“ и препоръчва съблюдаване на статуквото. Дмитрий 
изказва опасения, че е възможно българите да поискат църковна 
автономия за сънародниците си в Дунавските княжества и в Южна 
Русия18. По този начин висшата руска йерархия изцяло подкрепя 
позицията на Вселенската патриаршия и категорично осъжда действията 
на българите.

A По-различно е мнението на светските политици, по-конкретно на 
император Александър II и на канцлера княз А. М. Горчаков. Владетелят 
счита, че появата на българска национална йерархия не означава 
отпадане от православието. Той се безпокои основно от ориентирането на 
българите към католицизма, чрез подписването на уния с папата, което би 
стабилизирало западното влияние на Балканския полуостров. Към тази 
позиция се присъединява и Филарет, митрополит Московски и 
Коломенски, един от най-влиятелните духовници в Светия синод. Той 
също се застъпва за компромис, който би позволил назначаване на 
българи за митрополити в епархиите с преобладаващо българско 
население. Интересен доклад изпраща на 17 май 1860 г. секретарят на 
руското посолство в Цариград Е. П. Новиков. Той показва задълбочено 
познаване на конфликта, както и на протичащите процеси през пролетта 
на 1860 г. Според  Новиков Русия би трябвало да се въздържа от по-
нататъшно пряко участие в спора, както и да се примири със създаването 
на национална българска църковна йерархия, дори с цената на отделяне 
на българите от Вселенската патриаршия. Предупрежденията му не са 
възприети в Петербург. Руските дипломати продължават с начертаната 
линия за убеждаване на двете страни за взаимен компромис, с цел 
запазване единството на православието19.

17 Маркова, З. Русия и българският църковно-национален въпрос (1856–1864 година). 
Избрани съчинения. т. II. С. 2008, 196–198.

18 Пак там; Бонева, В. Цит. съч., с. 249.

19 Бонева, В. Цит. съч., 250–251.



Опастностите от липса на ясна руска позиция съзнава и посланикът в 
Цариград  княз А. Б. Лобанов-Ростовски. В писмо до княз Горчаков от края 
на 1860 г. той споделя опасенията си от политиката, водена от Русия. 
Опитите за примиряване на двете страни, според Лобанов, водят до 
дискредитиране на Русия в очите и на българи и на гърци. Той призовава 
за заемане на категорична позиция в полза на една от двете страни, като 
отново подчертава контактите на българите със Западна Европа. Такава 
еволюция се забелязва и във вижданията на Филарет Московски и 
Коломенски. И двамата изказват резерви относно възможността за 
стабилно устройство на една нова Българска църква. Тези мнения са 
показателни за новите виждания сред водещи руски политически дейци. 
Вече ясно се съзнава безперспективността на водената от Петербург 
политика на равновесие между спорещите страни. Въпреки това тази 
руска линия не търпи значителни промени. И външният министър, и лично 
императорът се опасяват от заемане на категорична позиция. Те се 
опасяват от загуба на доверието на българите и тласкането им към 
католическите мисии. Едновременно с това за безусловно се приема 
становището, че Русия не бива да стига до разрив с Константинополската 
патриаршия20.

A По въпроса за Великденската акция московските славянофили се 
придържат към официалното становище на Азиатския департамент. 
Наистина отделни дейци изказват ясно пробългарско мнение, но 
определено надделява мнението за взаимни отстъпки, при зачитане на 
умерените български искания. Московският комитет събира сведения за 
ставащото в Цариград. Ръководителите му се съобразяват с внушенията 
на московските и одеските българи за отстъпки от страна на Вселенския 
патриарх. Те представят кратка историческа справка за правата на 
Охридската архиепископия, още от времето на княз Борис-Михаил. 
Руските славянофили дори съветват руския Свети синод  да не се 
намесва, а единствено със съвети да “...внушава на Константинополския 
патриарх да удоволетвори по възможност исканията на българите.“21  В 
началото на 1861 г. славянският комитет се обръща с писмо до 
българската цариградска колония. В  него се признава правото на 
българите на национална еманципация, но отново се отправят съвети за 

20 Маркова, З. Цит. съч., с. 203.

21 Попов, Н. Из истории Славянского благотворительного обществе в Москве. Первое 
пятилетие. Вып. I, М., 1871, 57–60.



помирение22. По подобие на архиереите от Светия синод и водещите руски 
политици и славянофилите акцентират повече върху каноничната страна 
на проблема, а не върху национално-политическите спорове между двете 
страни. Митрополит Филарет е един от малкото авторитети в Русия, който 
вижда в църковната борба на българите стремеж и за политическо 
освобождение. Той обаче счита, че това движение не е оформено и не то 
определя събитията от 60-те години на XIX в. Той също счита, че 
Константинополският патриарх трябва да бъде съветван да удоволетвори 
част от българските искания, но да се запази единство на православните в 
рамките на Османската империя.

A Подписването на унията на 18 декември 1860 г. изненадва руската 
дипломация. Въпреки че има информация за подготвения акт, русите до 
последно не вярват, че българските дейци ще се решат на подобна крайна 
стъпка. Очевидно Петербург надценява влиянието си над цариградските 
българи и дълго преди 1860 г. не презприема решителни действия по 
църковния спор, пренебрегвайки съветите на влиятелни руски 
общественици и политици. Можем да оценим изненадата по-скоро като 
разочерование от Драган Цанков и хората около него, но не и като отказ и 
примирение със станалото. Първоначалната реакция е по-скоро опит за 
оправдание на руските дипломати в турската столица. “Бях победен“ пише 
княз А. Лобанов-Ростовски до външния министър на 21 декември с.г., и се 
старае да свали вината от себе си, обвинявайки цариградския патриарх, 
чиято нерешителност, инертност и отказ да удоволетвори, дори и 
частично, българските искания, довели до подписване на унията. 
Едновременно с това той веднага предприема действия за 
неутрализиране на ефекта от подписването на унията, като се свързва с 
“партията“ около епископ Иларион Макариополски. Плод  от натиска на 
руския посланик е декларацията – послание от 22 декември с.г., но той е 
принуден да обещае, че ще се опита да убеди патриарха да удоволетвори 
някои от българските искания23.

A Подписването на унията безспорно е поражение за руската 
дипломация, както и първоначалните бързи успехи на униатите, които за 
кратко време успяват значително да разширят влиянието си. Това се 

22 Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Коломенского, по 
делам Православной церкви на Востоке. СПб, 1886, с. 221.

23 Шатохина, Е. Болгарский вопрос в балканской политике Росии в первые годы после 
Кримской войны (1856–1862). – В: История и культура Болгарии. К 1300-летию 
образования болгарского государства. М., 1981, 140–141.



използва и от западните държави и от Османската империя в политиката 
им срещу руското влияние на Балканите. Това води до сериозна преценка 
от страна на  Петербург за характера на случващото се. Реално актът от 
18 декември се оценява като политически, а не като религиозен, и това 
допринася за бързи действия срещу унията и за постепенно преоценяване 
на църковната разпра. Една от първите крачки на русите е спечелването 
на влиятелни българи за противопоставяне на унията. Първо, както бе 
посочено по-горе, княз Лобанов-Ростовски установява контакти с епископ 
Иларион Макариополски. Втората стъпка е контакт с безспорния лидер на 
българската емиграция Г. С. Раковски. Това прави руският генерален 
консул в Белград А. Е. Влангали, като идеята е на княз Лобанов-
Ростовски, който пише до Влангали през пролетта на 1861 г. Тежък удар 
върху унията е нанесен с “отвличането“ на униатския епископ Йосиф 
Соколски в Русия. На 6 юни 1861 г. последният посещава руското 
посолство в Цариград, след  което заминава с парахода “Елбрус“ за Одеса. 
Организатор на акцията е Найден Геров, който използва и други лица, за 
да отклони евентуално подозрение от себе си от руското посолство. При 
подготовката и при осъществяването на “отвличането“ особена роля играе 
Петко Славейков. Правителството награждава Н. Геров с орден, а 
останалите участници в операцията получават парични възнаграждения. 
От Одеса Йосиф  Соколски заминава за Киев, а оттам – за 
Киевопечьорския манастир, където се установява за постоянно24. 
Съществуват различни становища за начина на убеждаването на Йосиф 
да замине за Русия. Някои автори и мемоаристи застъпват тезата за 
продължително убеждаване от страна на П. Р. Славейков, стар познайник 
на църковника. Други твърдят, че лековерният и твърде възрастен 
архимандрит не знаел добре къде отива. Ние се доверяваме на втората 
теза, подкрепена допълнително и от следващите действия на русите. В 
крайна сметка, без значение как е осъществено пътуването, на унията е 
нанесен непоправим удар25.

A Отстраняването на Й. Соколски представлява значим успех за 
руската дипломация. В  специално послание той обявява отказът си от 
унията и я определя като акт, който цели да подкопае православието. В 
следващите години духовните лица, присъединили се към унията, се 
отказват от нея. 

24 ГАРФ, ф. 730 (Игнатиев, Николай Павлович), оп. 1, а. е. 1010.

25 По-подробно: Кирил патриарх Български. Католическата пропаганда сред българите 
през втората на XIX век. т. I. 1859 – 1865. С., 1962, 271–280; Бонева, В. Цит. съч., 508–
510.



Следващата стъпка на руските дипломати е да убедят нейния фактически 
организатор и ръководител – Драган Цанков, да промени позиците си. Още 
от преговорите две години по-рано русите знаели, че Цанков ще иска пари, 
и по тази причина “се въздържали да бъдат щедри. “Преговорите се водят 
от П. Р. Славейков, под контрола на Н. Геров. Първоначалната идея била 
да бъде откупен в. “България“, който да се превърне в орган на 
защитниците на православната кауза. Средства обаче не били отпуснати. 
След продължителни разговори и откровени пазарлъци, Др. Цанков се 
съгласил да напусне за известно време Цариград и да спре временно 
издаването на вестника, за което получава 4 500 гроша. Освен тази сума 
са му предадени още 146 рубли, изпратени от Одеското настоятелство, по 
молба на Н. Геров и Н. П. Шишкин, също руски консул в Одрин.

A Униатското движение печели известни успехи в Одринско в 
следващата 1862 г. това се дължи на установяването на Драган Цанков в 
града, както и на силната подкрепа на местния валия Мехмед  Кюпрюлю 
паша, бивш велик везир. Активен е и новият френски консул Шампоазо. 
Тези действия срещат отпор от страна на Н. Шишкин. Той се възползва от 
някои слабости в униатската пропаганда, като например въвеждане на 
католически ритуали и изключително правилно залага на богослужение на 
български език. Неговите усилия се увенчават с успех и през 1863 г. то е 
допуснато в няколко църкви, което води до сериозен отлив от 
униатството.

A Не по-малко активен е пловдивският консул Найден Геров. Като 
българин той прекрасно познава корените на българо-гръцкия църковен 
спор. На тази основа той точно оценява причините за успехите на 
западната пропаганда и е в състояние да набележи конкретни мерки за 
нейното ограничаване и в крайна сметка изолиране на влиянието й до 
минимум. Н. Геров пише до Азиатския департамент за необходимостта от 
общобългарски вестник, добре списван и ориентиран към защита на 
общонационалните интереси на българите и на православието. Обръща се 
внимание и от нуждата на повече богослужебна литература доставяна от 
Русия, но разпространявана на “умерени цени.“ Геров оценява позитивно 
подпомагането на българското учебно дело, но настоява за значителни 
промени. Той е на мнение, че примът в руски висши учебни заведения не е 
достатъчно ефективен. Подчертава, че голяма част от завършилите не се 
завръщат в България, опасявайки се от преследвания. Н. Геров настоява и 
за откриване на висше училище за българите, като препоръчва Пловдив. 
Същата идея има и българската емиграция в Одеса. Конкретен опит в тази 
насока е направен в начолото на 70- те години, но среща неодобрението 



на руското правителство26. На 15. декември 1868 г. Н. Геров пише до Н. 
Попов. Той отново обръща внимание върху необходимостта от 
активизирането на борбата срещу западната пропаганда и моли за 
предоставяне на руски периодични издания, които да бъдат 
разпространени сред българите. Изброени са следните издания: 
“Христианское чтение“, Православное обозрение“, сп. “Учитель“ и 
“Педагогический сборник“27. Заглавията говорят в какво насока Н. Геров 
възнамерява да въздейства на българското общество. Не е изненада, че 
той залага на религиозна и педагогическа литература.

A Срещу унията активно действат и редица други руски дипломати и 
български общественици, като И. С. Аксаков, М. Н. Катков, А. Ф. 
Хилфердинг,  А. В. Рачински, Н. П. Шишкин, княз Ст. Богориди, Апостол 
Конкович, Райко Жинзифов, Хр. Даскалов – помощник-секретар в 
Азиатския департамент и други. 

A През 60-те години на XIX в. продължава преоценката от руска 
страна на българо-гръцкия църковен спор. Особено показателна е 
подробна записка на А. А. Олхин до граф  Н. П. Игнатиев от 9 май 1864 г. 
Тя е озаглавена “За църковния българо-гръцки църковен въпрос“ и 
представлява обстоен анализ на проблема, включващ и някои конкретни 
препоръки за по-нататъшно действие на руската дипломация. Документът 
започва с “двата възгледа“ които имат русите: “канонически въпрос“ и 
“политически въпрос“. Олхин категорично заявява, че въпросът “по 
същността си има политически характер.“ По този начин той ясно се 
разграничава от становището на Светия синод. Авторът е категоричен, че 
Русия трябва да направи всичко, за да “освободи България от 
фанариотската опека“, като привежда следните аргументи: “1. Българите 
наброяват до 6 млн., следователно те са повече от гърците. Такъв голям 
народ  трябва да има духовен началник от своята среда, а не от чужда...2. 
Църковният въпрос възбуди силен антагонизъм между двата народа. Да 
се отстрани той е възможно единствено, като се отстрани неговата 
причина, т.е. гръцките владици от българските епархии“. Подчертава се и 
преследването на богослуженията на славянски език, българските 
училища и писменост. А. Олхин предупреждава и за рисковете пред 
българите – липса на традиция за управление на Църквата, недостатъчно 
образовани духовни лица, които да поемат архиерейските функции. В 
записката се препоръчва “освобождаване на българите от фанариотското 

26 Маркова, З. Цит. съч., 211–213.

27 ГАРФ, ф. 1750, оп. 1, а. е. 79, л. 75–76.



влияние“. Като най-добро средство се предлага “да бъдат отделени 
йерархически българските епархии… или поставяне в такова положение, 
че фанариотите да не могат да имат върху тях пагубно влияние“. Олхин 
счита, че пълно отделяне в момента е “неудобно по много причини.“ 
Изтъква се, че то ще радикализира максимално конфликта. Последното 
говори, че въпреки цитираната по-горе оценка, руската дипломация 
продължава да се съобразява с принципа за единство на православието. 
Дипломатът предлага и конкретна руска тактика при спора. Отчитайки 
слабото влияние над  турското правителство и патриарха, и евентуални 
обвинения за общи руско-български действия, той съветва Русия да не 
взема дейно участие в конфликта. Едновременно с това руската страна 
трябвало “да се въздържа“ от уверения пред патриарха и Али паша 
(великия везир – А. А.), че Русия “няма да допусне йерархическото 
разделяне на Източната църква“. При такава несигурност се разчитало, че 
патриархът ще бъде повече склонен на отстъпки пред  исканията на 
българите. В  края на документа категорично се твърди, че руската 
поддръжка на гръцката страна е във вреда на българите, а това в крайна 
сметка рефлектира негативно върху руските позиции на Балканите. А. 
Олхин е на мнение, че съчувствие и подкрепа русите вече не могат да 
очакват от гръцка страна, а трябва да подкрепят българските искания28.

A Руските дипломати в столицата на Османската империя са 
изправени пред  две остро противопоставящи се страни – “партията на 
действието“ в българското църковнонационално движение и крайната 
неотстъпчивост на Вселенския патриарх. Вероятно българските дейци са 
по-склонни да сближат позициите си с руските, тъй като критиките от 
Петербург са основно срещу патриарха, който според руската дипломация 
препятства евентуално споразумение с отказа си от всякакъв компромис. 
Това се вижда и в “Отчет на Министерството на външните работи относно 
българо-гръцкия църковно-национален спор през 1864 г. и перспективите 
му през 1865 г.“, от 27 март 1865 г. В  документа е отбелязано, че руската 
мисия прави всичко възможно за склоняване на двете страни към взаимни 
отстъпки29. Този отчет също показва, че руската дипломация продължава 
усилията си за компромис, но реалността довежда до съвсем различно 
решение на църковния спор.

28 Русия и българското национално-освободително движение 1856/1876. Документи и 
материали. т.II (януари 1864 – май 1867). С., 1990, 45–49.

29 Пак там, 167–168.



A Дейността на Московския славянски комитет по българския 
църковен въпрос през 60-те години на XIX в. е в известна степен 
неоценена от историческата литература. В  монографията си от 1960 г. С. 
А. Никитин определя интересът на московските славянофили към 
проблема като “не достатъчно действен“30. Това виждане се наблюдава и 
при други автори, но може да бъде оспорено. Проблемът е в тясната 
връзка между официалната политика и славянския комитет. Последният 
не е в позиция да се противопоставя, дори да желае, на политиката на 
Азиатския департамент. Начинът на създаване и финансиране на 
комитета, самите участници в него, не предполагат подобни действия. 
Първоначално славянските дейци поддържат позицията за единство на 
православните християни в Османската империя. С развитието на 
църковния спор се наблюдава ясна оценка на неговата същност и 
динамична промяна на мнението сред водачите на славянското движение. 

A Московският славянски комитет е особено активен, както и руската 
дипломация, в противодействието на унията. Това е естествено – една от 
основните цели на комитета, посочена още в учредителните документи и в 
устава, е именно противопоставяне на западната пропаганда. От особено 
значение са двете мисии на А. Рачински (втората през 1861 г.), които 
дават възможност за оценка на ситуацията в българските земи, а също и 
установяване на контакти с български църковни дейци. В  случая 
славянофилите и руската дипломация действат в синхрон. Не бива да се 
пропуска и факта, че голяма част от руските политици са свързани по 
някакъв начин със славянския комитет – като съмишленици, а някои и 
организационно. Дейците на славянския комитет не споделят крайната 
консервативна позиция на Светия синод. Като цяло те се придържат към 
компромисен вариант, застъпван и от водещите руски политици, 
включително и император Александър II. Отделни техни лидери 
категорично подкрепят исканията на българите, като например А. Ф. 
Хилфердинг, в цитираната по-горе статия “Ответ греку по болгарским 
делам“ от 1860 г. Славянофилите заемат категорична позиция в руската 
преса. Множество публикации се появяват не само в славянофилските 
вестници, но и в голяма част от периодичните издания в Русия. Активната 
позиция по българския въпрос подготвя общественото мнение за 
постепенната промяна в официалното становище на Санкт-Петербург по 
църковния спор. Огромна роля в това отношение изиграват публикациите 
на И. С. Аксаков М. Погодин, М. Н. Катков, А. Рачински, Н. Попов и други 
лидери на движението на страниците на славянофилския печат. В 

30 Никитин, С. Цит. съч., с. 122.



кампанията се включват и българи, тясно свързани със славянофилите. 
Въпросът за статута на българската църква е поставян от Спиридон 
Палаузов, Райко Жинзифов и Тодор Минков. Особено последователен в 
защитата на българските интереси е Найден Геров. Славянофилските 
вестници дават трибуна за защита на българската кауза и изиграват 
важна роля за промяна на позицията на руските политици на най-високо 
ниво. Тази борба продължава и в неблагоприятната обстановка 
непосредствено след учредяването на Екзархията. В  специален доклад 
пред  Петербургския комитет, от 5 май 1870 г.,  Т. И. Филипов прави опит 
да убеди столичните славянофили за необходимостта от създаването на 
самостоятелна българска църква31. Година по-рано московските 
славянофили, в частност М. Погодин, получават конкретни сведения за 
подготвяните промени в Цариград  от архимандрит Павел Дуков, подписал 
се като “български мисионер.“ В  писмо от 31 декември 1868 г. той 
уведомява ръководството на комитета: “Току що получих сведения за 
разпореждане на турското правителство: да има специален български 
Синод, за което е наредено архиереите българи да се съберат в Цариград 
за изготвяне на устава и избиране на свещеноначалник“32. Сведенията са 
показателни – руските славянофили имат голям брой съмишленици сред 
българите, благодарение на които комитетът получава значителна 
информация не само по църковния въпрос, а и по други проблеми. Видно е, 
че православната идея, а след нея и славянската обхващат все повече 
българската интелигенция.

A През 60-те години на XIX в. продължава материалната помощ  от 
страна на славянските комитети за български църкви и училища. След 
писмо с молба за помощ  от В. Чолаков, до А. Н. Бахметиев, са изпратени 
свещенически одежди и църковна утвар за храма в Панагюрище. 
Сандъците, 30 на брой, са изпратени в Пловдив до Н. Геров, който 
разпределя помощите за Панагюрище и други населени места в 
Пловдивско, според  предварителни заявки. Това са дарения от великия 
княз Константин Николаевич, и пристигат със съдействието на 
Новорусийския и Бесарабски генерал-губернатор. Това се вижда в негов 
отчет до А. Бахметиев, където са описани не само цитираните дарения, но 
и книги за български училища, получени от московския книжар Иван 
Базунов, на обща стойност 107 сребърни рубли и 55 копейки. Московският 

31 Филиппов, Т. И. Решение греко-болгарского вопроса. Сб. Современные церковные 
вопросы. СПб, 1882.

32 ГАРФ, ф. 1750, оп. 1,  а. е. 79, л. 65–66.



славянски комитет води отчетност за безвъзмезните дарения за 
“православните църкви в турските владения“: за 1865 г. в българските 
земи са изпратени свещенически одежди – 14 комплекта, дяконски – 2 
комплекта, сребърни съдове – 10 комплекта и книги за 472 рубли и 20 
копейки. През 1866 г.: свещенически одежди – 9 комплекта, сребърни 
съдове – 6 комплекта и книги, на стойност 475 рубли и 95 копейки. Също 
така са предоставени книги за продажба, с 25% отстъпка, на стойност 
3582 рубли и 25 копейки. През 1867 г. даренията са следните: 20 
комплекта свещенически одежди, 3 комплекта сребърни съдове, книги, за 
760 рубли и 84 копейки. За 1868 г.: 9 комплекта свещенически одежди, 3 
комплекта дяконски и книги за 405 рубли и 80 копейки33. Дарение прави и 
проф. В. В. Василиев, специалист по “византийска живопис“. Той предава 
10 икони, вероятно с негово авторство, за “църквите в Османската 
империя.“ Подаръкът постъпва със съдействието на секретаря на 
Московския славянски комитет Н. А. Попов34. 

A Въпреки позицията си Светият синод  също е включен в помощите за 
български храмове. На 21 юни 1868 г. оберпрокурорът Ю. Толстой изпраща 
писмо до М. П. Погодин. От него става ясно, че Одеското българско 
настоятелство иска да създаде в Одеса склад за богословски книги, 
църковни съдове, свещенически одежди и др., за нуждите на българските 
земи. Синодът първоначално отказва, по причина многото средства, 
необходими за начинанието. След  намесата на славянския комитет 
средствата са осигурени35. Пак с помощта на Светия синод е осигурена 
религиозна литература за България с отстъпка от цената. Това става след 
ходатайство на Н. А. Попов до директора на стопанското управление на 
Синода В. А. Лавров. Той го уведомява, че в Москва е пристигнал 
българският търговец Андрей Анастасов, който по поръчение на 
български общини трябвало да закупи богослужебна литература, издания 
на Светия синод, на стойност 1665 рубли. А. Анастасов бил добре познат 
от предишните си пътувания като добросъвестен търговец. Н. А. Попов 
настоява да му се направи 35% отстъпка от цената, а също и за бърз 
отговор, предвид краткото, двуседмично пребиваване в Русия. В крайна 
сметка отстъпката е уточнена на 25%36.

33 Пак там, л. 2–4, 13–15, 19.

34 Пак там, л. 20.

35 Пак там, л. 29.

36 Пак там, л. 62–62 а, 67.



A Горните примери показват продължаващите контакти на 
славянските комитети и подпомагането на български храмове и училище, 
въпреки официалната руска позиция по църковния въпрос. В  помощта 
участва и Светия синод. Това подпомагане се дължи в най-голяма степен 
на активността на славянофилското общество в Русия, което е успяло да 
превърне подкрепата за българите в кауза за руското общество.

A По отношение на българо-гръцкия църковен спор, в Русия, се 
оформят три основни направления37. Първото е изразявано от Светия 
синод на Руската православна църква. Според него Русия трябва стриктно 
да се придържа към принципа за съхраняване на църковното единство на 
православните християни в Османската империя в диоцеза на 
Вселенската патриаршия. Счита се за изключително важно недопускането 
на намеса на турските власти в духовните проблеми на православните, 
както и всячески да се противостои на западната пропаганда. Всичко това 
се оправдава с канона и вековната традиция на контакти с православния 
изток. Подобно виждане изключва всякакви, дори минимални отстъпки 
пред  българските искания. Декларира се пълна подкрепа на позицията на 
Цариградската патриаршия, разглеждана като главен фактор за 
единството на православието в Турция. Факт е, че позициите на 
поддръжниците на цитираната теза се засилват след учредяването на 
Екзархията. Възможности за преразглеждане има едва в началото на XX 
век, но радикалната промяна през 1917 г., както и новите проблеми на 
Руската православна църква, отлагат нормализирането на отношенията 
между двете близки духовни институции за 50- те години на XX век.

A Славянофилите поддържат една твърде различна идея, която често 
е в конфликт със становището на Синода. Те предпочитат да залагат на 
първо място на етническата, а не на религиозната близост с поробеното 
население на Балканския полуостров. Без да се отказват от 
православната пропаганда, славянофилските общественици и политици, 
акцентират върху нуждите на славяните в региона. Първоначално 
славянското общество поддържа тезата за единство на православието 
под  върховенството на Вселенския патриарх. Реалната оценка на 
църковния конфликт води руските славянофили до промяна в това 
мнение. По тяхно разбиране, така интересите на Русия ще бъдат много по-
добре защитени. Те разглеждат българския църковен въпрос не от гледна 
точка на догмата, или единствено като западна провокация, а като плод 
на развитието на българското общество. Изхождайки от това разбиране, 

37 Вж. Маркова, З. Цит. съч., 236–239.



славянофилите настояват за цялостна подкрепа на българското църковно 
и просветно движение от страна на Русия. По този начин последната ще 
може да направлява тези процеси и те няма да се отдалечат от нейното 
влияние. За формиране на това разбиране важна роля изиграват 
българската емигрантска колония в Русия, както и български църковни 
дейци от Цариград, Румъния и от българските земи. Славянофилите 
влияят не толкова върху правителствената позиция, колкото върху 
общественото мнение, умело използвайки своите печатни издания. Не 
може да не се признае, че последното става със съгласието на висши 
правителствени среди, включително и на владетеля. Не бива да се 
пропуска факта, че в Руската империя действа официална цензура. 
Наистина при управлението на император Александър II нейното действие 
е силно ограничено и засяга предимно духовната литература, но при 
разпореждане на правителството цензурата би могла да се намеси в 
публикациите в славянофилската преса. Това не е направено. Водачите 
на движението имат сериозно влияние не само в обществения и културен 
живот, но и в политиката на Русия, но техните тези очевидно се 
одобряват, макар и негласно, от императора и правителството. Не е 
правилно да се подценява силата на общественото мнение в Русия, най-
вече при управлението на Александър II. Владетелят е чувствителен към 
него, което е ясно видимо при аграрната реформа от 1861 г., а също и при 
обявяването на Руско-турската освободителна война (1877–1878).  
Позицията на славянофилите търпи развитие, но то е в посока на 
подкрепа на българските искания.

A Третото течение е за компромис между двете страни, осъществен 
под руски контрол. То е олицетворявано от императора, правителството, 
влиятелни руски общественици и духовници. Счита се, че при запазване на 
единството на православието, българите трябва да получат известна 
духовна автономия. Нужно е да се отчетат влиянията, които това течение 
търпи от консервативното крило, както и от страна на славянофилите. 
Това е официалното становище на правителството и по този начин именно 
то определя параметрите на руската политика на Балканите. 
Назначаването на граф Н. П. Игнатиев за посланик в Цариград може да се 
разглежда като опит за възстановяване на накърненото руски влияние, с 
риториката и инструментите на славянофилите. Руският дипломат се 
заема енергично да намери изход от кризата, но в рамките на 
официалната руска правителствена позиция. Той търси компромис и 
зачитане на българските искания, но изключва вариант за създаване на 
самостоятелна българска църква. Това е ясно отразено в негово писмо до 



Найден Геров, от 21 декември 1864 г. Там граф Игнатиев пише, че щу 
подкрепи българските искания, но изрично подчертава, че Петербург ще 
запази принципа за запазване на църковното единство. В  друг документ 
посланикът обвинява непримиримото крило на българското 
църковнонационално движение за липсата на съгласие между двете 
страни.38  Пряката намеса на Високата порта от есента на 1868 г. ясно 
очертава неуспеха на руската дипломация. Той се дължи основно на 
поддържането на положението за запазване единството на 
православните християни под  върховенството на Вселенския патриарх. 
Руската страна е била готова да насърчи сериозни отстъпки, но 
радикализирането на българското църковнонационално движение води до 
категоричното искане за самостоятелна църковна организация. 
Славянските комитети в значителна степен влияят на руското обществено 
мнение, но не е възможно да наложат своето крайно становище, а именно 
– самостоятелна Българска православна църква, поддържана от Руската 
църква. След  обявяването на фермана от 27 февруари 1870 г. позициите 
на духовната институция в Русия и на славянските комитети отново е 
противоположна, а правителството поддържа една компромисна линия, т. 
е. продължава лутането в руската политика от предходното десетилетие. 
Все пак не само славянофилските среди, а много от руските политици 
отчитат фермана като определен успех. В доклад  до Външно 
министерство граф Игнатиев пише за трудностите при преговорите с 
Високата порта и ясно очертава политическия характер на акта. Той 
свидетелства, че турското правителство се стреми да противопоставя 
българи на гърци и така да преследва свои цели. Прави впечетление 
оценката на документа: “създава се една нова националност, досега 
лишена като цзялост от граждански и политически права”. Игнатиев 
отбелязва и своите заслуги по църковния въпрос, считайки го за успех на 
българите39.

В  българо-гръцкия църковен спор руските славянофили заемат ясна 
пробългарска позиция. Като цяло тя е съобразена с официалното 
становище на правителството, но в конкретни моменти славянските дейци 

38 Документи за българската история. т. I. Архив на Найден Геров (1857–1876). С., 1931, 
с. 354. Бонева, В. Цит. съч., с. 748.

39 Кирил, патриарх Български. Цит. съч., с. 299.; Ников, П. Възраждане на българския 
народ църковно-национални борби и постижения. С., 1971, с. 322. Петков, П. Ст. 
Църковно-духовното и национално-политическото начало в българо-гръцката разпра 
през XIX и началото на  XX век. Международна конференция в чест на професор доктор 
Тотю Коев. В. Търново, 2005, 188–197.



не се колебаят да не се съобразяват с Азиатския департамент. 
Становището на славянските комитети рязко контрастира с крайното 
консервативно становище на Светия синод. Славянофилската преса 
подготвя, а и влияе върху общественото мнение за подкрепа на 
българските искания. Обнародването на фермана за създаване на 
Екзархията се посреща като успех за българите и за славянството 
въобще. Непризнаването на самостоятелна Българска църква е акт на 
Руската православна църква, безспорно консултиран с правителството. 
Това обаче не препятства множество неофициални контакти на различно 
ниво, включително и с Екзарха. Тези контакти реално признават и зачитат 
съществуващото положение и са толерирани от управляващите в Русия в 
следващите десетилетия. Самите славянски комитети нямат никакви 
колебания в отношението си към Българската църква. Те реално 
отразяват масовите настроения сред руското общество на признание, 
разбиране и подкрепа на православието в България и на неговата 
йерархия в границите на Екзархията.
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