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Схизмата и Единството на
Църквата
(Печатано 'въ в. „Воля“ отъ 22 и 25 Юлия 1912 г.)

Но тоя въпросъ за единството на църквата
и за схизмата, ето какво съмъ казалъ и какво
казвамъ.
Преди две години Негово Блаженство Екзархътъ писалъ на нашия св. синодъ по въпроеа за
начина по който могло би, прц съществуването на
два синода, да се запази единството на църквата.
На това писмо нашия св. синодъ на последно време,
подиръ две години, отговори съ едно, писмо отъ 32
страници. Преписъ отъ това писмо е изпратенъ на
Митрополитите въ царството, на епископите управляющи епархии н на г-на министра на външните
работи и изповеданията. Ние Владиците не «оасемъ
и немаме право да привимъ съдържанието/на по
добни писма Достояние на обществбто. *"Това право
е на св. синодъ. Той, като е напйсалъ това писмо,
не се стеснява, ' мислимъ, да го публикува, ако
отъ това нема Ъа се повредатъ некакви интереси.
Целата на св. синодъ не се вършатъ и не се дърас&тъ въ тайно. Всичко, каквото е чисто, обича да
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се изтъква въ светлината. Отъ съдържанието на
то.ва писмо се осветляватъ всичкит^ възникнали
въпросни недоумения по вдигането на схизмата и
единството на- църквата. Мотивировката за поддър
жане нуждата отъ вдигането на схизмата и за про
гласяването църквата въ царството въ независимость
отъ. Екзархията, е — тая мотивировка — много
интересна. Ако -се публикува това писмо, ще се
ирЬкратятъ пререканията п недоуменията. Не е
излишно да се желае публикуването на това писмо.
Цодиръ това ние ще кажем^ нещо по значе
нието на схизмата и за външния признакъ, като
условие за единството на църквата, предлаганъ отъ
Негово Блаженство Екзарха..
Бъ брошурата, която издадохме на последно
време относително въпроса. ,,въ 1цй се състои схиз^мата и кой е. схизматикъ“ , доказахме, че за насъ
нема значение схизмата. Защото определението,
изработено отъ църковния съборъ, свиканъ отъ
патриаршията за прогласяването на схизмата, че
„всекой, които въ църковните работи внася нача
лото на филетизма, е схизматикъ“ , не се отнася до
насъ. Въ алинеята на 1<У-П членъ, поради която
патриаршията не прие фермана и поради която ни
провъзгласи за схизматици, не.се прави племенно
различие (фидетизмъ), а се взематъ целокупно епар-'
хиите,, да принадлежагъ пзце.ю пли на Патриар
шията или н а -Екзархията, споредъ желанието на
болшинството, безъ разлика на плЬме. Папротивъ;
ний доказахме, че патриаршията въ църковните
работи, се ржководн само отъ филетизма. В ъ 10-ия
членъ на фермана, който <
? членъ отъ проекта на
Патриаршията, последната като признава единъ
оиределенъ кржгъ, една отделна область на българРегионална библиотека "Захарий Княжески" Стара Загора
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Леката църква, търси изъ средата7 на тази автономна църковна область, где, въ кои кюшета, въ кои
села и градове и въ кои енории има гърди, та
разпорежда, въ тоя членъ, щото хрпстпанигЬ, които
не с,ъ българи, да зависятъ не отъ екзархпяте, въ
чиято църковна обласць се намиратъ, а отъ Па
триаршията. Поради това тя допуска въ една епар
хия, като . напр., Варненската, и въ единъ градъ
като Пловдивъ, да има по двама православни Вла
дици, единъ отъ Патрияршията за гърците и не-1
българите и единъ отъ Екзархията —- за българите.
Ние доказахме, въ брошурката, че патриаршията
офицпално въвежда въ църковни'!"!! работи началото
на фелетпзма, отъ което и се ръководи въ всичката
своя деятелность. Оледов. определението, че които
въ църковните работи въвежда началото на филе
тизма, е схизматикъ", осжжца Патрияршията зв схиз«атическа. Споредъ това определение Патриаршията
^схизматикъ.
На тази наша книжка възрази въ „Църковенъ
.вестникъ“ Негово Високопреосвещенство св. Варвенски и Преславски Симеонъ. Ние му дължимъ
едно нротивовъзражение което ще направимъ по-после, когато се снабдимъ съ ибкои1документи, които
сж необходими за осветление на въпроса: може
ли да се вдигне схизмата и съ какви жертви само
може да бжде вдигната? Ние ще докажемъ, че неможе. Патриаршията не може да .се повърне назадъ,
да признае фермана. ’ Тя го е осждила и, заради
този ферманъ, ни прогласи за схизматици. Всичките
епархии, въ които днесъ имаме български владици
въ Турцив и въ ония, ' въ които преддлежи да
имаме, сж отъ категорията’ на смесените, които се
обематъ въ алинеята на 10-й членъ на фермана,
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като непоименовани, ® предполагаеми. Патриар
шията като е осждила алинеята на 10-й членъ, вгь.
силата яа която ние сме придобили тия епархии и1
има още да придобиваме,. нЪма да признае тая*
алинея, защото не може д.а' признае ни една отъ
тия апархии за екзархийска, Инакъ, требвало би
тя да отрече своето минало, да осждп всичките
свои действия по отношение на нашия въпросъ.
Патриаршията има това преимущество предъ насъ, че
не е „да" и „не“ , както сме ние. Вчера казвахме, схиз
мата е нищо, днесъ казваме: е нещо. Вчара тя,,
патриаршията казваше, че схизмата е канонична и
истинска и че заслужено ни е наложена; не можеднесъ и утре да каже, че схизмата не е канонична,
не е истинска и че незаслужено ни се наложила.Само подъ едно условие патриаршията може да
вдигне схизмата: ако ние се покаемъ; ако се прнзнаемъ за виновати и да искаме прошка; ако се откажемъ отъ всичките апархии въ Македония и
Одринско ; ако се вдигне екзархията отъ Цариградъ
и се огранйчи нашата църква, екзархията само въ ■
царството. Само нодъ това условие патриаршията можеда вдигне схизмата. Ние можемъ ли да направимъ
такъва жертва? — Не можемъ; следов. не може дасе дигне схизмата. Поради тази причина, когато
народътъ чуе, че се водятъ или че ще се водятъпрегоъори за вдигането на схизмата, той инстиктивно вика: „Схизмата си искаме“ , т. е. не при
емаме да се жертвува нищо за вдигането на схиз
мата. Защото той чувствува, че схизмата нема да
се вдигне бевъ големи жертви отъ наша страна.
При това ще докажемъ документално, че Па
триаршията не само не отетжпва никаква епархии
отъ Македония и Одринско, но и условието, щото-
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гзъ епархиите, които оставатъ нодъ нейното ведом
ство, да допусне на българското население да се
развива въ нааионалния духъ, неприема но нйкакъвъ начинъ. Паство, което нЪма да се развива
въ духа на еллинизма, защо .й е? Нейния девнзъ,
.нейното послание е.: фплетико еллинизаторско.
Паството, подведомствено на нейното в4д4ние,
требва да бхде елленизирано, погърчено.
На коя отъ православните нации, нейни под
ведомствени, е допустнала да се ползува отъ язика
-си въ благослужението и въ надионналното си разви
тие ? На цинцаригЬ лп. на албанците ли, на кара'манлиите ли или на българите н пр. и пр.? Въ
потвърждение на тая истина, ето едно крупно до
казателство отъ ново време.
Презъ 1881 година беше изпратенъ отъ Рус
кото правителство за носланйкъ въ Цариградъ по
койния Новиковъ, бившь посланикъ въ Цариградъ,
Атина и Виена. Той, като ортодоксаленъ, съ дъл
боко богословско познание, минувалъ въ Русия за
най-компетентно лице да уреди помирението на Ек
зархията съ Патриаршията. Владееше съ писмения
и говоримъ елдински езикъ. Той беше изпратенъ
■съ специалната 'мисия за вдигането на схизмата
чрезъ помирението на Патрияршията съ Екзаряията.
Тогава седеше на патриарския престолъ, сегашния
Патриархъ Иоакимъ III. Като дълбоко в$рующъ той,
посланика, беше обладанъ отъ Патриарха, който съ
•своите достойнства беше внушилъ на посланика
една привързаность къиъ него до забрава. Иоакимъ
!Ш беше за посланика великъ светия, пратенъ отъ
небето да извърши велико дело съ вдиганието на
•схизамата. Условието, което беше предложидъ Патри.-архътъ и за приемане на което настояваше поелаРегионална библиотека "Захарий Княжески" Стара Загора
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вникътъ, се състоеше въ мярката: да се вдигне
Екзархията отъ Цариградъ и отъ турските области>
и да; се ограничи само въ пределите на княжест
вото и источно-румедвйската область.
На посланника се представи, че има едно препятстиие, което1прави невъзможно възприемането:
отъ българите 1условието да останатъ подъ патрияршията всички епархии въ турските области, насе
лени отъ българи. Това препятствие е мисъльта,
че въ такъвъ случай,, ако българските апархии ос
танатъ иодъ ведомството на патриаршията, гръцки
те Митрополити нема да допуснатъ на Българите
да си служатъ съ матерния езикъ и да се*
развиватъ, чрезъ български' училища, въ на
ционалния духъ. За да се премахне това пре
пятствие отъ подозрения и да се улесни пжтя за.
Помирението чрезъ предложеното условие, требва.
предварително да се отворятъ български училища
по тия епархии подъ покровителството на местните
гръцки Митрополити. Тия училища, така отворени,
ще послужатъ като гаранция и удостоверение, че
ако Екзархията се оттегли въ грариците на княже
ството, българите въ. останалите подъ ведомство на.
натриярщията епархи,. нема да изгубатъ нищо въ
нацйонално отношение. По. единъ мийсторски начинъ посланикът;, беше подведенъ да възприеме
тоя предварителен!, опитъ, като верваше съ де
тинска найвность, въ светостьта на Патриарха и на
гръцките Владици.
Натриархътъ, като не знаеше скроения кюляфъ, т. е', като предполагаше, че ще се отворятъ
едно-две учийища, а не съ стотини, далъ. съгла
сието си и обеща 1ъ, че българските училища, подъпокровителството на гръцките митрополити, ще ус-
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л4ватъ. Когато се изпратиха съ стотини учители,
гърцките Митрополити полудиха и побеснеха отъ
ярость, гонеха безпощадно българските учители и
настояваха предъ турските власти за затварянето
на тия училища. Подробности по тая многоинтересна история ще ниша. когато ще отговоря на
Високо преесвещенаго Симеона. Посланникътъ се
убеди всячески, че Патриархътъ го е лъгалъ непощздио. Русинътъ, обикновенно и по натура, е краенъ. Като верваше детински на Патриарха като на
светия, непощадно го опозори, като го разбра, че
го лъже. На първия день на Великъ-день, когато
Патриархътъ, придруженъ отъ големата свита на
народните първенци, (архотесъ ту геносъ) отишелъ въ
посолството да направи традпционната визита на
руския посланикъ, като на прЬдставителъ на р)ския императоръ, покровигель па православието,
иосланикътъ му рйкълъ въ очите, въ присжтствчето
на свитата, че е великъ лъжецъ и че неговите
владици-митрополити нищо религиозно и цгрковно
нематъ, а сж чисто политически агитатори. Той си
писа на своето правителство рапорта, че съ тия
политически шарлатани не може да се постигне
по никой начинъ помирение и ни казваше: „азъ №
отивамъ; моя рапорть има за Руското правителство
вначението на законъ; нема вече да се прлвятъ
опити за вдигането на схпзамта и помирението на
Патриаршията съ Екзархията. Когато българските
епархии въ турскигЬ области се приеъединятъ
чрЬзъ война на българската Държавв, тогава само
пс себп си, ло естественъ и неиреодоладъ начинъ,
ще стане помирението“ .
Напаренъ сиромаха патрикътъ ,отъ водените то
гава преговори, въ които бе уловенъ и откритг, не
Регионална библиотека "Захарий Княжески" Стара Загора

8
като светия, както се представляваше лицемерно, а
като политически агитаторъ. Иоакимъ III сега, като
чуе да се говори за подобни преговори, „поли
треси“ и казва, че не му е времето. Като си знае
стоката, страхъ го е да не претърпи пакъ нЬкое
подобно сконфузване- Допускагь, че той, може би,
да не бЬше виноватъ. Въ патриаршията не само
синодалните с& яростни, панелинисти. но и свет
ския елементъ, членовете на смесения съветъ, где
допускатъ да се оставатъ иноязичнпците православни
да се развиватъ въ духътъ на своята пация?
Патриаршията е чисто, филетическо учрежде
ние. Това го призна, като изпита на опитъ, единъ
ортодоксаленъ руски дипломатъ, дълбокъ богословъ,
и пламенно верующъ, Новиковъ
Филетическата патриаршия, която ни беше
възнитателка, ни обвинява въ филетизмъ! Върху
основата, че „който въ църквата се ржководи отъ
началото на филетизма, е схизматикъ“ , патриарши
ята сама себе си е осждила за схизматическа.
Това съмъ казалъ, итова казвамъ,— неизменно.
Недопустимо е щото ний, Владиците, да твърдимъ, че нашата църква е въ анормално, въ неканонично положение; че рхизмата е основателна, ис
тинска; че справедливо легнала въ наше осжждение
и, че заслужено ни е наложена, тъй като ний, или
нашите предци, както ни обвиняватъ нашите канониети, по ■филетически съображения, сме се бо
рили да си извоюваме и придобиемъ национална
църква. Това било.схизма и за това сме били схизматици! Неподобава- и недопустимо е, защото ние
Владиците бехче, които дигнахме знамето на ‘бор
бата за добиване. самостоятелна, национали*.църква;
н и й въ лицето на присноиаиетните Великани Ар-

,
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Хиереи: Йларнона, Авксентиа и Пайсия, а попосле —
Антима, Нанарета и Григория -— поведохме народа
въ тая борба , и го убеждавахме, че схизмата, че
проклетиите на патриаршичта сж отъ злоба, неканонични, следов. не се докосватъ до насъ: г1: ще
иа деатъ върху нейната глава.
Сега, подиръ 40 години, сме се сетили, че
•схизмата тежела, че проклетията на патриаршията
ни въвеждала въ ада, въ пъкъла. Хубаво!
Ако така твърдимъ, трЬбва да признаемъ, че
нпродътъ има право да ни попита; кога сме го лъ
гали, когато сме го убеждавали, че схизмата нема
значение, или сега, когато искаме да го убедимъ,
че схизмата е истинска, че тя ужасно ни т'Ьжи и
че требва какъ и какъ да се избавимъ отъ пея?
Има право да ни каже: „отци свети, оня, на когото
словото днесь е „да“ , а утре „не“ , той, споредъ
думите на Апостола Павла, немеже да бжде ис
тински Архиерей, нриемникъ апостолски. Защото „сло
вото наше, обърнато къмъ народа, не требва да
бжде „да“ и не“ , а само „да“ , (2 кор. 1; 17, 18).
Не само не юдобава, нъ и опасно е' да твърдимъ, че сме си заслужили схизмата; че на осно
вание на канонитЬ сме схизматици. Защото съ право
народътъ Ще ни рече: „тогава, отци свети, като е
това така, понеже сте ржкоположени отъ схизматици
архпери, признавате, че вашето' ржкоположение не е
истинско, а —■
' фалшиво; вашите служби, извърш
ването отъ васъ На тайнствата, вашето ръкопола
гане на епископи и свещенниц, — твърдите, че
всичко това било не канонично, фалшъ“ . Въ такъвъ
случай, ще рече пародътъ: „Вие, отци и. пастири,
сте лъгали 40 години единъ народъ, като сте ми
навали предъ него за архиереи, а сте съзнавали/
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сноредъ днешната ви изповйдь, че сте намали нищд
архиерейско“ . И ще рече: „Свалете тогава таблата
съ ликовете на приснопамйтнитЬ: Илариона, Пайсия и Авксентия, която ете гудили надъ главната
врата на синодалната иалата, като емблема, че те
сж велики свети архиереи, основателите на бъл
гарската национална църква! те, като инициатори
на борбата за добиване национална църква, излизатъ, споредъ нашите защитници на схизмата, за
велики престжпници въ църквата“ !
Ириснопамятния Иларйонъ, нареченъ Макариуполски, а после Търновски, когато признаваше за
свое духовно началство Патриаршията, би подложенъ
отъ последната подъ „запрещение“ (агросъ, т. е.
подь временно ограничение да служи). Нъ той пр-Ьстжпи ограничението и служи. Наруши каноните,
дисциплината на църквата. Патриаршията, на законно основание, извергна го отъ сана. Споредь
днешните наши канонисти, защитници на схизмата,
той трЬбаше да се подчини на решението на цър
квата, за да се признае, че е светско лице, а не
архиерей, т. е. да не дързнува вече да служи, да
свещеннодействува. Той не послуша църквата.
Стжпка нейното решение. Започна да си служи, да
свещеннодействува, като архиерей. Опоеори кано
ните на църквата, кояго, въ лицето на Патриар
шията, „отлжчи“ го отъ църквата, т. е отне му и
христианството, което отлжчване има значение съ
изпращането въ Ада. Споредъ почитателигЬна схиз
мата, той, великия за насъ светецъ, Иларйонъ Макариуполски, не & христианинъ, споредъ нашит*
защитници на схизмата.
Той, съ душата си, е, сигурно, въ ада, спо
редъ гЬхъ. Кой ще избави душата му отъ ада ?— Вди
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гането на схизмата. ДобрЬ; но той не беше схизматикъ: той е изверженъ отъ санътъ, отлъченъ отъ
християнството. Кой ще му помогне? Сега, когато
предллйжи да му устрояваме правдненство на сто
годишенъ юбилей, канонистите вълнуватъ тия мисли:
— юбилей ще му пра8днуваме, като на какъвъ,
като на великъ прЪстжпникъ ли на канонитЬ, като
на опасенъ бунтовникъ ли на църквата, или като
на разрушитель на нейната дисциплина и уредба;
и всичко това: за национални интереси? Който
испрати душата му въ ада, той, омилостивенъ, може
и да я изтръгне отъ тамъ. Умилостивлението му
може да се достигне чр^зъ вдигането на схизмата
съ известни жертви. Покойния може би да е оставилъ завещание на своите близки и възпитаници
да не оставатъ въ ада душата му, до като сж още
живи. За това може би, преди юбилея, се бърза да
се земе решение за вдигането на, схизмата.
Желанието за вдигането на схизмата е въпросъ
на ств&стьта. Верующите въ силата и законностьта
на схизмата, вълнува и тревожи мисъльтв: какъ
ще устрояваме на покойния Иларионъ стогодишния
юбилей за неговото непощадно тъпчене и непочи
тане на канонитЬ? Не ли съ това ще въведемъ на
рода въ още по голямо заблуждение да мисли, че
великите престъпници на каноните, требва да се
нрославяватъ като велики подвижници з;с интересите
на църквата и народа?
Но въпроса за ядене идоложертвено, ап. Па'
велъ казва, че идолътъ е нищо въ света. Защото
никой другъ не е Богъ освенъ единъ Богъ. Но
подо1но рвзбиране нема у всички. Има некои ко
ито и до сега мислятъ, че идолъть е нещо и ядатъ
като идоложертвено; и техната съвесть, бидейки
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немощна, се скверни ( I Кор. 8; 1-7). И така, кой
то яди идоложертвено съ мисъльта, че това е ирЬ
стжнно, неговата съвест ь се скверни отъ това яде
не, макаръ идолътъ да е нищо.
Яие знаемъ че схизмата е нищо. Съвйстьта
ни е спокойна. Знаемъ, че схизмата не ни е вре
дителна, нъ — за . слабите съвести е полезно да
се вдигне. Нъ, въ сжщото време знаемъ,. че за
нричините за които се прогласи. за сжщитЬ тия
причини нема да се вдигне. За отстранение на
препятствията 8а вдигането на схизмата, ние пред
лагаме на Патриаршията да вдигне схизмата само
отъ църквата въ царството. Значи официално при
емаме екзархията въ турско да остане схизматическа.
Ще ни пита народътъ; „а, на основание на кои ка
нони, отци свети, намирате, че схизмата за цър
квата въ царството била вредителна и требвало
безъ друго да се вдигне, а сжщата схизма за цър
квата въ турските области не била вредителна и
можело да си остане. А, отци свети, вие сте имали
два аршина, съ които различно, и тукъ и тамъ,
мерите светото писание и каноните; имате, сиречъ,
дв’Ь съвести, ■две нуши т. е. сте двуедушни; „мжжъ
двоедушенъ е неус.троенъ въ всичките свои иле
тища“ (Иак. 1;8). Сведенията, гласатъ, че патриар
шеския Синодъ и членовете на мирския съдЪтъ рекли,
че ако ние вдигнемъ схизмата отъ църквата въ цар ство БъАгария, требва,; вътакъвъ случай. — да- но
жертвуваме чисто гръцките градове: Месемврия,
Анхиало, Созоиолъ, Каваклпй и смесените Пловдивъ, Бургасъ, Барна, Станимака и много села,
чисто гръцки и смесени, като ги оставимъ подъ
църковното ведение на българската църква. Като
условие да води- преговора за вдигане схизмата
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отъ църквата въ царство България, предложили на
Патниарха да иска щото гърците въ царство Бъл
гария да зависятъ непосредствено отъ Патриар
шията.
Патриарархътъ Иоакити III, като -просв-Ьтенъ
чсвекъ, неможе да откаже на посредниците1 спра
ведливостта на искането за. вдигането на схизмата.
Пъ, въ сжщото време неможе да предложи и усло
вието щото гърците въ царството да зависатъ на
право отъ Патриаршията, защото знае,1че това .ус
ловие е чистъ филетизъмъ, т. е. схизма. Та като
нежелае пакъ да бжде сконфузенъ, както въ вре
мето на покойния Новакова, 8а да излезе отъ това
бззизходНо положение, си подава оставката.
Патриаршията моглв-би да вргне схизмата и
да остави ГърцигЪ въ България подъ ведението
на българската църква, само чрезъ компесацията
— да се вдигне Екзархията отъ Цариградъ и бъл
гарските Владици отъ- Македония. Както- първото,
така и второто условие еж невъзможни. Следов. е
невъзможно -и вдигането на схизмата. Ние, на които
съвестьта не ни е схизматическа, не се тревожимъ
отъ факта, че вдигането на схизмата е Невъзможно.
Съ търпение и безъ смущение ще чакаме момента
когато по непреодолимъ начйнъ, безъ никакви от I.
ннша страна жертви, ще се вдигне схизмата. Това
го каза покойния! посланникъ Новиковъ.
Ние знаемъ, че схизмата е нищо и съ снокойна съвесть казваме това на народа отъ 40 го- '
дини насамъ.
Ако некой отъ насъ мисли, че Натриаръгь.законно ни прогласи за схизматици, не само за спасение
душата на Илариона Макариополски, ами за своята
душа,, за да не иде въ ада, требва да иска дигането на
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схизмата и да моли за прошка. Ако се мислимъ за
схизматици, доказваме на народа, че сме влезнали
въ мандрата (църквата) не пр-Ьзъ вратата, презъ
каноничния ижть на църквата, а „инуде“ ,съ прес
качане, (Йоан. 10; 1.) като схизматици; за това
той не слуша гласътъ ни и ще започне да бега
отъ насъ (Йоан. 11; 1), като отъ татие и разбой
ници, влезнали въ мандрата съ прескачане. (Иов.
10, 1 — ,5).
- Но ако нашето паство не слуша гласътъ ни
и не се повежда подиръ насъ, да го заведемъ за
молби и за жертви при патриаршията,, това не
требва да ни отчайва.
Спасението на душата за човека е ио-ценно
отъ стойностьта на целия светъ. (Марк. 36, 37).
Кой ни брани да идемъ по единично въ Патриар
шията да искаме прошка и помилване? Майката
църквата е милосердна. Патриаршията държи ши
роко отворени вратите за кающите се схизматици.
Който се кае да отиде при патриаршията разкаянъ,
съ анатемосване на схизмата.
По въпроса за единството на църквата ще
говора по-пространно други п&тъ. Ще изложа мис
лите си, отъ които ще се - вади заключението, че
ако църквата въ царството се отдели отъ Екзар
хията, последната, останала само за българите въ
турските области, ще бжде унищожена. Причините
сж много. Отцепването на църквата въ царството
отъ Екзархията, може да се желае само като сред
ство за помирението ни съ патриаршията, за вди
гането на схизмата. Рекохме, че патриаршията можеда вдигне схизмата само подъ едно условие — дасе огранечи екзархията въ границите на царството,
т. е. да отстжпимъ на патриаршията всичките.епар
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Хйи въ турскигЬ области. Такава отстжпка не мо
жемъ да направимъ, следователно не може да се
вдигне схизмата. Патриаршията би могла да вдиг
не схизмата отъ църквата въ царството, ако пос
ледната се отдели отъ екзархията, се прогласи за не
зависима отъ последната, като отъ схизматическа.
Припозната по тоя начинъ мимоходомъ за схизматически и отъ българите въ царството, екзархията
ще погибне. ЕкзархиститЬ, преследвани отъ турци,
сърби, и гърци, съ благословеяието и насърдчеиието
на некоя велика сила, ще намиратъ спасение стъ
явната погибель въ нрогласясането си за сърбомани
т. е. за патриаршисти, или въ други постжпки дик
тувани отъ отчаянието.
I
Ако сега почти една трета отъ българското,
население въ Македония е било принудено да стане
сърбоманско, нема съмнение, при разделението, ко
гато България официално. ще се отрече отъ своя
интересъ въ благоденствието на това население, от
чаяно отъ жестоките преследвания и оставено безъ
никаква защита, последното по-лесно ще минава
подъ видението на сръбските митрополити. По тоя
начинъ екзархийските епархии една подиръ друга
ще изчезнатъ. Наместо българска, ще имаме въ
наши дни сръбска Македония. По тоя начинъ ще
се изпълни обещанието дадено на Сърбия, че за
загубата на Босна и Херцеговина, ще бжде компен
сирана съ Македония.
Отстранението на подобни опасности могло би
да се постигне само чрезъ запазване единството на
църквата, казва Негово Блаженство Екзарха. Той,
за да улесни правилното управление на Църквата
въ царството и на оная — въ Турция, е приелъ
да има два синода, ецинъ въ София, за църквата
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въ царството, а Другъ въ Цариградъ, за, църквата
въ турските области. Верно е твърдението на нашия
синодъ, че при два синода самостоятелни, и неза
висими единъ отъ другъ, съ отделни и особенни
устави и съ определени, отделни области на ведение, е чиста раздела. Но, за да се запази един
ството, предложилъ Негово Блаженство Екзархътъ
като необходимо условие: да се споменува името
на Екзарха и отъ Митрополитите въ Царството.
Въ случай, че се неприеме отъ нашиятъ~Св. Си
нодъ това услевие — поменуването името на
Екзърха, имало би и друга комбинация. Въ Цар
ството да има само единъ Митрополита, който да се на
рича: „Софийския Митрополита и на царство Бъл
гария“ . Другите архиереи, съ и безъ епархии, да
се нарпчатъ, както и е право да се наричатъ —•
.
„Епископи“ . х) Както, напримеръ, въ кралство
Сърбия единъ е Митрополита, Белградския Епископъ, а другите Владици съ Епархии, сж Еиископи.
Софийския Митрополита, като заместникъ, делегата
на Екзарха, ще се назначава отъ него въ съгла
сие съ правителството на царството. Митрополита
въ фгослуженията си споменува името на Екзарха,
а Епископите — името на Митрополита. Всека
година, на* редовна сесия, ще се свиква въ столи
цата църковенъ съборъ, по подобието на окръжните
х) Единъ Епископъ се нарича Митрополита, когато
неговата катедра е въ главния градъ на областьтя, а има
подведомствени нЬколко онискона съ Епархии. Като, наиримЬръ, въ бившата область Източна Румелия, да имаше
Епископи съ Епархии : Ст.-Загорски, Сливенски. Бургаски
и пр., а Пловдивския Епископъ, като Епископъ въ глав
ния градъ на областьта, се нарича Митроиолитъ. ВсичкитЬ Епископи въ областьта сля нему подведомствени.
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-съвети, подъ председателството иа Митрополита.
Тоя дърковенъ съборъ ще преглежда сметка, ще
гласува бюджетъ и ще избира изъ помежду си постоянно присжтствие, състояще отъ Архирей съ
Епархии и отъ мирски лица. Това постоянно при
сжтствие, което ще зам^стява за църквата въ цар
ството Синода, ще се нарича „Върховенъ църковенъ сьвйтъ“ . По тоя начинъ ще има за църквата'
на Екзархията само единъ Синодъ, оня въ Цари
градъ подъ непосредственото председателство на
Екзарха. Ето комбинацията и формулата, да има'
единъ Синодъ, както каза нашия свети Синодъ, че
желаелъ и работилъ отъ преди много години да
бжделъ единъ Синодътъ за запазване единството на
църквата.
Не се знае сега коя отъ тия две комбинации
би иредиочелъ нашия св. Синодъ, оная ли съ два
синода и съ сноменуването името на Екзарха, или
другата — съ единъ синодъ и съ „Върховенъ
дърковенъ съветъ “ на местото на нашия софийски
синодъ.
Ло първата комбинация преяятствнятя биле:
че небивало митрополитите въ царството Да споме
нуватъ името на Екзарха ио следующите три при
чини : 1) Понеже Митрополитите сж равни на Ек
зарха, небивало равните да споменуватъ равния ;
2) небило казано въ каноните: митрополити да
споменяватъ екзарха, и 3) небило казано
^екзар
хийския уставъ.
1.
Но първиятъ пунктъ: и Патриархътъ- и Екзархътъ и Митрополитите и Епископа — всички
църквно сж равни — епископи. Ако равните по
между си небивало да споменуватъ равните, въ такъвъ случай епископъть не требва ла споменува
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Митрополита, а последния не требва да споменува
Патрйка, защото всички помежду си, като Епископи,
съ равни. Обаче, на дЬло, . епископите съ длъжни
да споменуватъ Милрополита, а Митрополитите —
Патриарха. Различието по първенство между, епис
копа, митрополита, екзарха и патриарха, е админнстративно. Когато се произвежда некой Епископъ
въ митрополитски, екзаршески или патриаршески
чинъ, не се извършава надъ него никакво църковно свещенодействие и нема за. тия степени чнноиоследвание, нема ръкоположение. По високата стьпеНь се дава чрЬзъ избора. Епископътъ, ако е безъ
епархия, като помощникъ на митрополита, нареченъ хороепископъ, или Викарий, го избира; митрополитътъ. Епископътъ споменува името на митро
полита. Епископа съ епархия го избиратъ епирхиотите. Тоя епископъ еъ епархия по чина Си стои
по-високо отъ викария (хороепископъ) епископъ.
Последния споменува името на епископа избранъ
отъ народа и клира на епископията. И единия и
другия носатъ названието „епископъ“ . Обаче епис
копътъ съ епархия стои по-високо по чинъ отъ
своя помощникъ епископъ' (викарий) безъ епархия,
защото първия е избранъ отъ народа и клира на
епархията, а втория — отъ; епархиялния епископъ.
А митрополита, из.биратъ епархиите на областьта които се намиратъ иему подведомствени. Както,
наприм^ръ, ако въ източно-румелийската область
имаше само единъ митрополитъ въ г. Нловдивъ за
делата область, тоя митрополитъ се избира отъ
епископиигЬ: Ст.-Загорска, Сливенска н пр.. Той,
Митрополитътъ, по чина си стои по-високо отъ епар
хийскитЬ епископи. на областьта поради своя изборъ.
За това, въ знакъ на своята зависимостъ въ адми-
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нисгративно отношение отъ митрополита, епархиалнит-Ь епископи споменуватъ името на последния.
Митрополитите споменуватъ името на патриарха,
защото той е избранъ отъ всичките митрополии на
патриаршеската область. По това тоя патриархъеяйскопъ има първенството надъ всичките равни,
съ него въ църковно отношение митрополити, епис
копи и.епископи викарип.
Ние Митрополитите въ царството занимаваме
въ административно отношение положението на епархиални епископи. Ни единъ митрополитъ отъ насъ
н$ма иодведомственъ епархиаленъ еиископъ, та да
занимава положението на митрополитъ. Носимъ само
името митрополити: по форма безъ съдържание. На
епархиалнигЬ епископи въ Екзархийската, църковна
область се даде иразцното име митрополити по съоб
ражения да иматъ но-голЪмъ авторитетъ предъ
турските власти. Гръмочосно е името ..митрополитъ.
ефенди“'.
Митрополия, която не заключава въ свое ве
домство няколко епархии,, е епископия. Нашия ми
трополитъ, като владика само на една-епархия, безъ
подведомствени епископи, той си е упо положение
и по изборъ епархиаленъ еиископъ. Него избратъ
народа и клира само на епархията. Ол1дов. той’
занймаза положението на. епархиаленъ . епископъ.
Екзархътъ, като занимава у насъ положението на
патриархъ,
бива избиранъ отъ клира и народа,
отъ далата екзархийска область,. т. е. отъ всичките,
епархии на българската църква. СлЬдов. той зани
мава висшето върховно положение въ църквата надъ,
всичките епископи въ екзархийската .область, билои подъ названието митрополити. „Екзархъ-' значазавиеимъ, сизредъ фермана, отъ патриарха. Еато:
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яе призна посл^дниятъ фермана, поднаха и усло
вията на зависимостьта на Екзарха отъ Патриарха,
За това, първата неделя подиръ провъзгласяването
на схизмата, блаженноночившия Антимъ, първия
български Екзархъ, служи въ църкйата на фенеръ,
държа рйчь, съ която осъди неканоничностьта на
схизмата и прочете актътъ съ който се провъзгласи
автокефалностьта на българската екзархийска църква
и се мотивира нейната кононичность. Тоя актъ треб
ваше да бжде поднисанъ отъ всичките владици на
•българската църква и отъ богословитЬ, духовни
лица. В ъ тоя актъ фигурира подписа на богослова
„Архимандрита Сймеонъ Николовъ“ . (нине здравствующия свето — варненски и преславски митро
политъ Сймеонъ). Азъ, като светско лице, бидохъ
Изпратенъ въ г. Велесъ съ мисията да поднеса на св.
Велешки митроп. Генадия*) единъ екземпляръ отъ тоя
актъ на подписъ. Екзархътъ остана незавмспмъ. Името
нема значание, а положението. Както у насъ името „ми
трополита“ е праздно отъ значение, както се каза,
така и името „екзархЪ“ , подиръ прогласяването на
схизмата, следователно подиръ прогласяването не.зависимостьта та нашата църква — името екзархъ
-—--ззвисимъ — остана безъ значение.
Той, по своя изборъ, занимава положението на
висшъ върховенъ духовенъ началникъ на българскатаг екзархийска църква, т. е. — положението на
патриархъ; Положението има значение, а •не името.
Негово Величество нашия царь носи името: ,,царь
на българите“ . При все това, половината отъ бъл
гарите, които жйвеятъ въ турско, прекарватъ найтежъкъ робски живота и царьтъ имъ нема никакво
влияние за въ 1 ехна полза.
*) ДЪдо на Д-рт. Генаднеаъ.
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Бъ фермана е казано, че Екзархътъ ще сиоме-г
нува името на патриарха. Въ това се изразява кон
кретно зависимостьта. Митрополитите на гръцката
патриаршия споменуватъ името на патриарха. Въ
фермана не е казано, че нашит* митрополити ще
споменувасъ и те патриарха. Логически следва, че
те, само въ лицето на екзарха, чрезъ него ще снаменуватъ името на патриарха посредствено, като спонуватъ името на Екзарха.
Въ патриаршията епископите споменуватъ името
на Митрополита, а последния — името на Патриарха.
И у насъ така се полага. Епископътъ, ако има такъвъ, споменува името на Митрополита, а послед
ния името на Екзарха, а чрезъ него, ако сме въ
миръ — името на Патриарха. Патриаршеската църква
е „Синодална-монархическа“ . И нашата — сл;що
„Синодална-монархическа“ . Първата има за върховенъ духовенъ началникъ „патриарха“ , а послед
ната — „екзарха“ . Редътъ на_ чиноначалието въ
патриаршията, требва да бжде редъ и въ нашата ■
синодална-монархическа църква; енископитЬ да спо
менуватъ Митрополита, а Митрополитите — Екзарха.
2.
Ио втория пунктъ; „не било казано въ ка
ноните митрополити да споменуватъ „екзархъ**. Р Ькохме, че нема значение името, а положението. „Екзархъ* значи не само зависимъ, но още и пратеникъ отъ властьта (посланникъ). Ако единъ епархиалеиъ епископъ изпрати съ послание единъ свой
додчиненъ епископъ (Викарип), тоя пратеникъ носи
названието „екзархъ“ (пратеникъ) на епархиалния епи
скопъ. Тогава какъ епархиалния епископъ. ще споменува
името на своя пратеникъ, подчиненъ епископъ, само
за това, че ималъ послание „екзархъ“ ? Сжщо едннъ
митрополитъ изпраща съ послание единъ отъ сво
ят* епархии,ши
ЕГо
послание,
Регионална епископи.
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той му е екзархъ. Какъ МитооиолититЬ, стоящи по
своето положение на по-високъ административенъ
чинъ, ще/споменуватъ името на своя подчиненъ
пратеникъ екзархъ-епископъ ? И архимандрити и
протойерей изпратени отъ митрополита съ послание,
чзе паричат-ъ екзарси: Ето поради различното • зна
чение на името „екзархъ“ като зависимъ, като посланникъ, каноните не задължаватъ митрополитите
да споменуватъ името за екзарсите, защото послед
ните могатъ да бждатъ и архимандрати и свеще-.
ници. Положението на нашия екзархъ не е ноложение на пратеникъ, а патриаршеско, затова на
шите митрополити, които занимаваме положението
на ецархиални епископи, можемъ свободно да спо
менуваме името на Екзарха, безъ да се боимъ че
ще ни освдп некой като нарушители на каноните.
3.
По третия пункть. „Не било казано въ ек
зархийския уставъ митрополитите да споменуватъ
името на Екзарха". Това е верно. В ъ събора, който
уреждаше екзархийския уставъ, владееше либераленъ духъ. Имаше опасение да не би да се създадатъ условия за развиване апетитъ за монархизмъ.,
Отъ такова либерално съображение беше уреденъ п
членъ за четирегодишно преизбиране на Екзарха.
Както времето и опита ни показа че небива, и че
не е полезно да се прилага тоя членъ, така схщо
опита въ днешно времо ни показва, че е полезно,
въ интереса единнството на църквата, да се поме
нува отъ Митрополитите името на Екзарха. Нашия
свети Синодъ, който, въ името интереса на паство
то, разрешвва, съ мнението- на митрополитите, чет
въртия бракъ и шестата степень по кръвь, огра
ничени съ канони, какъ, въ името на интереса на
това п&ство, неможе да разреши* такъвъ дребенъ
въпросъ, като иоиенуването името на Екзарха отъ
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митрополитите,' толко повече, че това поменуване
непротиворЬчи на каноните?
Само въ единъ служай небива митрополитите
отъ царството да споменуватъ името на Екзарха.
Ако сме решили й имаме намЬрение да издейству
ваме щото патриаршията да вдигне схизмата отъ
църквата въ царството, да признае каноничностьта й> ’ требва, като необходимо условие, църк
вата въ царството да се отдЬли отъ екзархи;
ята, като отъ схизматическа и да се прогласи за неза
висима отъ последната, Ако е така-, въ такъвъ случай
само нетр^бва да се споменува ймето на. Екзарха.
А ко прибегнемъ до иатриаршиата да дигне схиз
мата, може да ни кажатъ: „когато б$хте млади и
виждайте чрйзъ схизмата свтп л о то си бждаще, схиз
мата не беше лоша; станахме митрополити, ржкоположени отъ схизматици архиери и светйтелствувахте
40 години въ привиденъ санъ на едно схизматическо паство; а сега, като остарехте, и виждате, че
гроба се отваря, нзкокна предъ съвйстьта Ви каноничностьта на схизмата и „бревара" да се. вдига
схизмата, като се обърнахте отъ вчерашното „Да“ ,
на днешното “ не“ , та станахте „ни топли, ни сту
дени“ , та не сте за „нигдгь1. Ако бздемъ избълвани (отнр. 1; 16): това ци! е наказанието отъ
Бога, за нашето неностоянство и за гдето сме се
подигравали съ единъ народъ, като сме го лъгали
40 години, че не е схизматикъ, когато днесъ пакъ
изповелваме и му доказваме, че е схизматикъ“ .
Знаели сме това, но сме- си мълчали, за да си
назимъ светските, материални интереси. Ако не
бехме знаели, грехъ не щехме да имаме. Но пзповедваме че знаемъ и че сме знали. Следователно
гр^хътъ ни остава. Който има съв^сть схизмати
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душата. ТакивитЪ, които съзнаваме, че сме схизма
тици, нека тичаме, макаръ но единично, при врачът^ на тая 8араза — Патриархътъ. Народътъу
паството н!ша да ни възпряпятствува; напротизъ, —
ще ни нривйтствува и ще ни каже:
„Добъръ пжть. До невиждане. БЬхте у насъ,
но не б^хте отъ насъ. Идете си при своигЬ“ .
До тамъ докарахме работата, щото дошло вре
мето така да ни каже народътъ. Кой ни е кривъ?
'Сами си вадимъ очнгЬ! не ни гонатъ свЬтски хора;
ние духовнитй началници гонимъ и позоримъ ду
ховни лица. Ако ний, владицитй хулимъ публично
и позоримъ духовния си началникъ, какъвъ прим^ръ даваме и на свещРнницигЬ и на мирскнтй
липа ? АщишчШтаятъ, да се несърдимъ; самички съ
своит-Ь ругател^/гва щ&дизвикахме ругателства. Блену
ванията прйдизвикватъ 6'Ьснувания. Екзархътъ, хуленъ отъ насъ, не само не ни хули, но ни защищава.*)
Колко той стои високо наъдъ насъ ? „ Нрийдете, ноклонимея Ему и прйпадемъ за прошка.
*) Миналото лЬто Старозагорчанинътъ. г-нъ Конст.
Стоенчевъ, адвокатъ и бившъ еждия, отишел ь съ домаш- \
нитЬ си въ Цариградъ. Рекли да направатъ визита на
Негово Блаженство Екзйрха. Той, като заточеиикъ, радушно ги прнелъ и ги дърЖалъ на р.азговоръ дълго вр±ме.
ТЬ, въ дългия си разгоноръ, Отворили приказка за напад
ките и ругателствата съ коиго ний го позоримъ пуб
лично. Негово Блаженство като юристь, държалъ пр-Ьдъ
гЪхъ една блестяща защитителна рЬчь за в;ь полза' нл
Негово Високопреосвещенство св. Варненскаго и ПрЪславскаго Митрополита Симеона. Като се завърнаха въ С т Загора, г Ь ,.с ъ когото и да се ср-Ьщатъ, все разправяха
за тая защита и казваха: „великъ човЪкъ сме имали къ
Цариградъ, който представлява главата на българската
църква“ . Негово Блаженство не позволява никому да го
вори прЬдъ него нЬщо неприязнено за нЬкого отъ Ар' хиереитЪ. Имало е случай гд-Ьто нн е сконфузнлъ по |гакьвъ поводъ и писменно.
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