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КЛЮЧОВ ВЪПРОС: Как съжителстват в България отделните етноси и религиозни
общности?
На крайдунавската улица “Епископ Евгений Босилков” в Русе една срещу друга са разположени две църкви: Православният храм “Свети Николай Мирликийски Чудотворец”
и Католическата църква “Свети Павел от кръста”. Те често присъстват в информациите на различни медии заради съвместното посрещане на светли празници – Рождество Христово или Възкресение Христово (когато датите по православния и католическия календар съвпадат).

Док. 1. Католическата църква “Свети Павел от кръста”

Католическата църква „Свети Павел от кръста” – Русе

Док. 2. Православният храм “Св. Николай Чудотворец”
След издаването на фермана за учредяване на Българската екзархия през 1870 г. гръцкото население в Русе издейства (с подкрепата на Цариградската патриаршия) от турското правителство правото да изгради свой молитвен храм, който става факт през
1873 г. В края на ХIХ в. гърците преустройват дървения параклис в тухлена църква. В
периода 1912–1913 г. броят на гърците в Русе силно намалява и през 1914 г. храмът
минава към Българската църква. През 20-те години в крайдунавския град пристигат
много руски емигранти, за чиито верски нужди Митрополията предоставя храма.
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Построена е в неоготически стил в периода 1890–1892 г. по инициатива на епископ
Иполито Агосто. Проектът е дело на италианския архитект Валентино. Има 31-метрова камбанария. Олтарът е направен от красива дърворезба, а мебелите (в готически стил) са доставени от Виена. Впечатляващите стъклописи са изработени в Будапеща. На тях са изобразени сцени от живота на Исус Христос, образи на апостоли,
на светите братя Кирил и Методий, както и на Жана д’Арк. През 1908 г. в църквата е
монтиран първият орган в България.
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Православният храм
“Св. Николай Мирликийски
Чудотворец” – Русе

В средата на 40-те години черквата отново минава към Българската църква, а през
1957 г. е обособена като средище на самостоятелна градска енория.
Задача 1:
А) Разгледайте снимките на двете църкви и посочете различията в тяхната архитектура.
Б) Съставете хронологична таблица и нанесете в нея сведения за създаването и съдбата на
тези религиозни храмове според текста в Док. 1 и Док. 2.
В) Посочете изразите, свидетелстващи за съществуващото етническо и религиозно разнообразие в Русе в края на ������������������
XIX���������������
и началото на �����
XX���
в.
Г) Обсъдете кое в историята на двете църкви е типично и кое – уникално.
Улицата, на която са разположени двете църкви, през XX������������������������������
��������������������������������
в. няколко пъти сменя своето
име. До 1945 г. тя се назовава “Св. Никола”. След това е преименувана на “Ростислав
Блъсков”. В началото на 90-те години името º отново е сменено, този път “Епископ
Евгений Босилков”.

Гра дът

Духовник, епископ на град Мир
в областта Ликия. Известен е
като противник на езичеството и на арианството. Почитан е като светец и покровител на моряци и на банкери.
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Док. 3. Св. Николай Мирликийски Чудотворец (270–342)
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Док. 4. Ростислав Блъсков (1884–1921)
Роден е през 1884 г. в Шумен. Завършва право
в Софийския университет. В София става
член на БРСДП (т.с.). От 1911 г. се установява в Русе, където постъпва като юрисконсулт в Общината.
През декември 1919 г. се провеждат общински избори, спечелени в Русе от БКП (т.с.).
Ростислав Блъсков е избран за кмет на града.
Под негово ръководство общинската администрация въвежда прогресивно-подоходната система на данъчно облагане, повишава
различните общински такси върху имотните
прослойки в града, полага грижи за благоустрояването, водоснабдяването и електрификацията на крайните квартали.
Кметът с подкрепата на мнозинството в
Общината прокарва решение да се раздават
безплатни учебници на всички ученици от
началните и прогимназиалните общински
училища.
Ростислав Блъсков умира на 21 март 1921 г.

Български католически духовник (светско
име Викенти Ливиджов). Роден е през 1900 г.
в Белене. Учи в Духовната семинария на отците пасионисти в Русе, след което посещава курсове философски и богословски науки
в Белгия и Холандия. В периода 1927–1931 г.
следва в Папския източен институт в Рим,
който завършва като доктор на източноцърковните науки. През 1947 г. е назначен за
епископ на Никополската епархия със седалище в Русе. През лятото на 1952 г. е арестуван
и обвинен в “шпионска и подривна дейност”.
Е. Босилков е осъден на смърт и е разстрелян
на 11 ноември 1952 г.
На 15 март 1998 г. папа Йоан Павел �������
II�����
провъзгласява Евгений Босилков за блажен, а
по-късно е канонизиран за светец на Католическата църква.

Задача 2:
А) Проучете Док. 3–5 и обяснете причините за неколкократната смяна на името на улицата
през �����
XX���
в.
Б) Аргументирайте своето мнение за наименование на улицата, ако зависи от вас.
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Док. 5. Евгений Босилков (1900–1952)
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Док. 6

8 април 2007 г. Отец Валтер (Католическа църква), Отец Стефан (Православна
църква) и Отец Дирайр (Арменска църква) заедно отслужват празнична Великден
ска служба.

Задача 3:
А) Предложете тема за есе въз основа на Док. 6.
Б) Изберете едно от предложените заглавия и обсъдете какви аргументи бихте включили в
него.
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Гра дът

ОБОБЩАВАЩ ВЪПРОС: В какви случаи е възможно безконфликтното съжителство
на различни религиозни общности?

