ВЪРЖИ ПОПА, ДА Е МИРНО СЕЛОТО!
Религиозните общности в
�������������
България� –
изпитание за толерантността на политическите
системи в
�������������
страната� �����
(1931–1953)
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КЛЮЧОВ ВЪПРОС: Какви са взаимоотношенията между различните религиозни
общности и държавата през периода 1931–1953 г.?

Ïàðëàìåíòàðíà
äåìîêðàöèÿ

1931

Âòîðà ñâåòîâíà âîéíà
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09.09.1944
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1947

1953

Задача 1:
След като се запознаете с документите, поставете номерата на Док. 1, 3 и 5 на правилното
място в белите полета върху линията на времето.

С дружение на преподавате лите по ис тория в България

Док. 1. Свидетелство на епохата

Снимката е предоставена от Държавен архив – Бургас.

Задача 2:
А) Работете по групи. Определете по какви признаци можете да групирате хората от фо
тографията. Предложете колкото се може повече варианти. Запишете на постер ваши
те предложения.
Б) Определете кои от вашите предложения могат да се съотнесат със следните крите
рии:
а) признаци, зависещи от обществено-политическата система;
б) признаци, характеризиращи авторитета на личността в обществото.

Държавни политики

Линия на времето

3737
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Док. 2. Надпис на снимката – гръб

Комитет „Украса Мъртвия град“
Заедно със Служителите Господни
Православен Отец, Католишки, Протестантски
Арменски, Униатски и Еврейски. Ахамет –
турския ходжа отсъства.
Бургас

3838

Задача 3:�
���
А) Предположете какво е “Мъртвият град”; какъв е и поводът за събирането на фотографи
раните.
Б) Определете представителите на кои различни вероизповедания са споменати в докумен
та. Посочете коя цифра на съответната религия трябва да се запише в белите кръгчета
на Док. 1: 1) православие; 2) католицизъм; 3) протестантство; 4) арменско апостоличес
ко православие; 5) униатство; 6) юдаизъм.
В) Определете етносите, изповядващи посочените религии.
Г) Предположете защо отсъствието на турския ходжа е изрично отбелязано.
Д) Определете времето на снимката, като обърнете внимание на външния вид на хората,
архитектурата на сградата и правописа на текста (Док. 2).
Е) Като имате предвид снимката, определете отношенията между различните етноси и
религиозни групи в България за времето на фотографията.

Док. 3. Политиката на Българската комунистическа партия спрямо евангелис
тите
1. Да се организира един централен публичен процес, в който да бъдат включени 15
от обвиняемите, шефовете на секциите и влизащите в състава на върховния съ
вет на “Обединените евангелски църкви”, които са извършили най-тежки престъп
ления спрямо интересите на народа и сигурността на страната. […]
9. След публикуването на обвинителния акт ЦК да нареди съответните организа
ции да вземат инициативата за провеждането на широка разобличителна работа
сред верующите. Самите верующи да излизат с открити разобличителни изложе
ния и телеграми в пресата против обвиняемите.
Отговорник др. Масларов.
10. Да се използва широко печатът и радиото за разобличаване на тия шпиони и дивер
санти, които са скривали своите престъпни действия зад религиозни секти у нас,
злоупотребявайки с религиозната свобода в страната и религиозните чувства на
верующите.
Отговорник др. Вл. Поптомов.
11. При изготвяне на обвинителния акт и провеждането на процеса да се има предвид
следното:
а) Основният момент в обвинителният акт трябва да бъде политическото обвине
ние за шпионаж, изменничество и предателство на обвиняемите срещу собствена
та им родина, като се използват изобилните материали на дознанието.
Решения на Политбюро на ЦК на БКП от края на януари 1949 г.
Калканджиева, Д. Българската православна църква и „народната демокрация” (1944–1953). С., 2002.

С дружение на преподавате лите по ис тория в България

Държавни политики

25.VІ.

Задача 4:
���
А) Представете Док. 3.
Б) Уточнете основното събитие и съпътстващите го явления. Коя религия е в центъра на
“Решенията на Политбюро на ЦК на БКП”?
В) Открийте кои белези на тоталитарното общество се проявяват с това решение. Посочете думи и изрази, които според вас са характерни за времето на създаване на докумен
та.
Г) Предположете как тези политически решения са повлияли на религиозния живот в стра
ната и какви проблеми са породили.
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От началото на 1952 г. започва натиск за включване на Католическата църква в Оте
чествения фронт. Формално това означава присъствие в управляващата коалиция,
но на дело – пълното ликвидиране на самостоятелността на Католическата църква
и подчинението º на комунистическата власт. Дирекцията на изповеданията при Ми
нистерството на външните работи и изповеданията решава да осъществи тази ак
ция чрез епископ Евгени Босилков.
През пролетта на 1952 г. неколкократно високопоставени държавни служители “ка
нят” епископ Евгени Босилков да се включи в управляващата коалиция и му обещават
“почетно място в Отечествения фронт”.
Той устоява не само на натиска, но и на заплахите срещу Католическата църква.
В акцията за приобщаване на всички религии в ОФ се намесва и Руската патриаршия.
В края на май 1952 г. в България пристига руският епископ Николай Крутицки. На пуб
лични лекции той говори за мира и заклеймява американския и английския империализъм
като подпалвачи на нова световна война. Централно място в речите му е отделено на
Ватикана и неговата роля в организирания от империалистите “кръстоносен поход
срещу лагера на мира и демокрацията начело с СССР”.
На 5 юни в чест на руския епископ Н. Крутицки на тържествен обяд са поканени всич
ки източноправославни висши духовници и ръководителите на другите религии: Евге
ни Босилков, Клементе Паскалев, Акиф Османов, пастор Марков и д-р Ханел. Обедът е
успех за комунистическия режим. За пръв път на едно място са събрани представите
ли на всички религии в България.

С дружение на преподавате лите по ис тория в България

Цветков, Ж. Разпятието
(съдебната разправа с дейци на Католическата църква в България през 1952 г.). С., 1994.

Задача 5:
А) Обяснете действията на руския епископ Николай Крутицки в България. С кои български
и международни исторически процеси (явления, събития) могат да се свържат тези дей
ствия?
Б) Определете стратегията на управляващите по отношение на Католическата църква.
В) Направете съпоставка на повода за събирането на представителите на различните ет
носи и религии от Док. 1 и Док. 4.

Док. 5. Съдебният процес срещу католическите духовници
(29 септември – 3 октомври 1952 г.)
Арестът: През юли-август са арестувани повече от 70 католици. 40 от тях са съде
ни.
Следствието: С физически мъчения и психологически тормоз от тях са изтръгнати
“самопризнания”. Най-често прилаганият метод е т.нар. въртележка – денонощни раз
пити без почивка, при които следователите се сменят, а арестуваният се държи на
границата на пълното физическо и психологическо изтощение, когато вече не е в със
тояние да прави разлика между реалност и фантазия. Обикновено въртележката се
“разнообразява” с бой.
Елдъров, Св. Католиците в България 1878–1989. С., 2002.

Държавни политики

Док. 4. БКП и българските католици

3939
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Показанията на подсъдимите пред съда: “Аз съм сгрешил, признавам, че сгреших. Но
когато мен ме опомниха в Държавна сигурност, че аз из пътя, из който съм вървял,
е бил против моята родина […], аз се разкаях и обещах никога повече да не повторя
тези грешки... Аз останах с впечатление от Държавна сигурност, че това не е онова
учреждение, за което ни говориха френските шпиони и италианските ватикански шпи
они. През всички служби, през които минах в Държавна сигурност, разбрах, че хората
гледат най-сериозно на своята работа, но са много вежливи, много приветливи в сво
ите отношения. Не мога да се оплача.”
Показания на Антон Карагьозов
Цветков, Ж. Разпятието
(съдебната разправа с дейци на Католическата църква в България през 1952 г.). С., 1994.

4040

Елдъров, Св. Униатството в съдбата на България. С., 1994.

Присъдата: На 3 октомври 1952 г. Върховният съд на Народна република България про
изнася строга, но справедлива с “превъзпитателно значение” присъда:
Четирима души са осъдени на смърт чрез разстрел и пълна конфискация на имущество
то. Двама души са осъдени на 20 години лишаване от свобода и пълна конфискация на
имуществото. Шестима души са осъдени на 15 години лишаване от свобода и пълна
конфискация на имуществото. Останалите – между година и половина и 14 години ли
шаване от свобода. Така на 36 души се падат общо 405 години затвор.
Елдъров, Св. Католиците в България 1878–1989. С., 2002.

Задача 6:
А) Като използвате само Док. 3 и Док. 5, формулирайте крайната цел на съдебните проце
си.
Б) Определете „превъзпитателното значение” на произнесените присъди според тези доку
менти.
В) Формулирайте възможни противоположни гледни точки спрямо разглежданите събития
и потърсете възможни обяснения за тях.

ОБОБЩАВАЩИ ВЪПРОСИ: При какви условия НЕ е възможно съществуването и сът
рудничеството между религиозните групи в едно общество? Обяснете заглавие
то – защо трябва да се “върже попът, за да е мирно селото”?

С дружение на преподавате лите по ис тория в България

Държавни политики

Обвинителният акт: „[…] И докато българският трудов народ, между който се нами
рат и вярващи католици, самоотвержено и ентусиазирано изгражда социалистическа
та си Родина, католическите реакционни върхове, свързани с ватиканското и други
империалистически разузнавания, използвайки за вражески цели църквата, по различни
начини спъват и саботират икономическия и социален прогрес, като са си поставили
за цел да вземат властта от ръцете на народа и да възстановят капиталистическия
режим в България. […]
До тяхното арестуване те са събирали и предавали на империалистическите разузна
вания сведения от политически, стопански и военен характер, засягащи сигурността
на НР България.”

