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Историята на католицизма в Босна в голяма степен е свързана с дейността на 

Францисканския орден. Братята минорити се установяват в тези земи още през ХІV в., 

като запазват своите структури до наши дни, превръщайки се в съществена част от 

превратната местна история. В отделни периоди тяхното влияние надхвърля географските 

предели на Босна. Ето защо през разглежданите ХV-ХVІІ в. те имат важно значение за 

религиозната ситуация в Западните Балкани и не само там. Така например босненските 

францисканците заемат специално място в историята на българския католицизъм, 

дължащо се на съществения им принос за зараждането и развитието на процъфтяващото 

католическо движение в българските земи през ХVІІ в. Въпросът за активността на Ордена 

на Св. Франциск в Босна се оказва тясно обвързан с общия проблем за разпространението 

на католицизма на Балканите под османска власт. В същото време, макар и дейността на 

босненската францисканска провинция да е част от официалната политика на Рим спрямо 

тези земи, то тя успява да се превърне в твърде независима католическа институция и 

всъщност – в едно от уникалните балкански явления.  

Историята на босненските францисканци е твърде интересна, в някои периоди 

доста неясна, както и цялата история на босненските земи. Дейността на францисканците е 

разглеждана по различни поводи и подлагана на разнообразни и понякога дори 

противоположни оценки. Това се дължи отчасти на факта, че дългият период на тяхната 

дейност в Босна е повече или по-малко свързан с множеството спорни въпроси в нейната 

история като проблемът за характера на босненската средновековна държавност, за 

Босненската църква, за османското владичество и разпространението на исляма. На фона 

на големите проблеми в босненската историография (като например процесите на 

ислямизация в страната), историята на католическото население на Босна и Херцеговина 

като че ли не е толкова дискусионна. В същото време присъствието и дейността на 

Францисканския орден в тези земи в периода ХV-ХVІІ в. е неделима част от историята и 

културата не само на босненските предели, но и в един доста по-широк географски обхват. 

Поради тази причина проблемът за босненските францисканци заема определено място в 

общата историография на периода и в изследванията не само на босненски, хърватски и 

сръбски историци, а така също и в унгарската, румънска и българска историография. 
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Целите на дисертационния труд са да представи историческото развитие на 

Францисканския орден в Босна, неговото присъствие в земите под османска власт, 

организация и мисионерска дейност в периода ХV-ХVІІ в. въз основа на многобройните 

историографски изследвания и публикуваните извори. Проблемът е разгледан в контекстта 

на цялостната политическа, икономическа, социална и духовна ситуация в Османската 

империя, вземайки предвид факта, че дейността на босненските францисканци е под 

непосредственото влияние на няколко съществени фактора. Без съмнение един от 

основните е общата османска политика към католиците в границите на империята. Тя не е 

унифицирана и еволюира с течение на времето и в резултат на променената историческа 

обстановка, като важно значение за това има историята на османо-европейските 

отношения и постепенното преминаване от военни действия към търсене на възможности 

за помирение и дори търговско и политическо сътрудничество. Наред с това свое влияние 

върху развитието на францисканската дейност в земите под османска власт имат 

междуконфесионалните взаимоотношения и по-специално конкуренцията между 

духовниците от Ордена на Св. Франциск и представителите на православната йерархия. 

Върху францисканското движение на Балканите силно въздействие оказва политиката на 

Римската курия в района. Тя от своя страна е повлияна от други фактори, сред които 

особено важно значение имат кризата в католическата църква и движението на 

протестантската Реформация, последвано от католическите реформи и опити за 

реабилитация на църковния авторитет. Най-значимото събитие в началото на ХVІІ в. е 

основаването на Конгрегацията за пропаганда на вярата и поставянето на католическата 

мисионерска дейност под централизиран контрол, който се отразява и върху разгръщането 

на францисканските мисии на Балканите.  

Основните тематични кръгове, около които се концентрира изложението и 

които формулират конкретните задачи на изследването са следните: 

- Разглеждане въпроса за статута на босненската францисканска провинция в 

Османската империя в контекстта на цялостната османска политика към 

немюсюлманите и в частност - към католиците; съпоставителен анализ на 

правата и привилегиите на различните католически общности в Османската 

империя; разглеждане текстовете на сключените с османците капитулации 
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на Франция и Хабсбургите, имащи значение за изясняване положението на 

католиците под властта на султана. 

- Съпоставка между правата и привилегиите на православните църковни 

структури под османска власт и тези на Францисканския орден; статут на 

православните и на францисканските манастири; проследяване на 

развитието на отношенията между босненските францисканци и 

православното духовенство;  

- Папската политика на Балканите през ХV-ХVІІ в. и нейното отражение 

върху дейността на босненските францисканци; провеждането на 

тридентските реформи на Балканите – затруднения и резултати; създаването 

на Конгрегацията за пропаганда на вярата, установяване на централизиран 

контрол върху католическата мисионерска дейност и неговото въздействие 

върху босненските францисканци. 

- Мисионерската дейност на францисканците от Босна в териториите под 

османска власт; проблемът за католическото движение в българските земи 

ХV-ХVІІ в. и неговите връзки с Босна; контакти и взаимоотношения между 

католиците от различните балкански и отвъддунавски райони. 

 

Дисертацията се състои от предговор, изложение, разделено на три глави, 

заключение и библиографски списъци на използваните извори и научна литература. 

Общият обем на труда е 230 страници. 

В уводната част са формулирани целите и задачите на изследването. Наред с 

това тя съдържа и кратък историографски преглед, който цели да представи основните 

изследвания, отнасящи се до историята на Францисканския орден в Босна през ХV-ХVІІ в. 

и свързаното с него католическо движение на Балканите и в частност в българските земи. 

Той не претендира за изчерпателност и би могъл да се увеличи значително, тъй като 

изучаването на францисканското присъствие и дейност в земите под османска власт 

изисква разглеждането и на много други съпътстващи го теми.  

Първата глава е посветена на религиозната ситуация в средновековна Босна и 

основаването на Босненския францискански викариат. Тя от своя страна е разделена на 
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четири подглави. Първата от тях разглежда проблема за разпространението на 

християнството в средновековна Босна. Специално внимание е отделено на появата на 

феномена „Босненска църква“ и разпространението на религиозно учение, определяно от 

Църквата като еретическо. Представени са различните концепции и историографски 

спорове относно характера на „босненската ерес“ и нейното значение за средновековната 

босненска история. Нейното разпространение се явява предпоставка за установяването на 

Францисканския орден в Босна. Благодарение на дейността на неговите мисионери, 

Римската църква успява да увеличи своето влияние над страната.  

Следващият дял на първата глава на дисертацията разглежда ранната история 

на Францисканския орден, неговата структура и институционално развитие. Специално 

внимание е отделено на споровете за бедността и обособяването на двата големи дяла на 

францисканството – обсерванти и конвентуали. Проследено е проникването на 

францискански мисионери на Балканите още от ХIII в. със специален акцент върху 

основаването на францисканския викариат в Босна към средата на ХIV в. Отбелязано е 

териториалното разширение на викариата отвъд босненските земи – в териториите под 

властта на Дубровнишката република, в южните райони на Унгарското кралство, в Италия, 

а също и в българските земи. Към 40те години на ХV в. развитието на Францисканския 

орден в средновековната босненска държава достига своеобразен връх, доколкото по това 

време братята минорити се радват на определени мисионерски успехи и имат 

действително влияние в босненското общество, а териториалният обхват на викариата е 

значителен. Унищожаването на средновековната босненска държавност коренно променя 

условията, при които францисканците от Босна осъществяват своята дейност и поставя 

началото на нов етап в тяхното развитие. 

Третата подглава представя кратък преглед на събитията, свързани с 

османското проникване в Босна и унищожаването на босненската средновековна 

държавност. Четвъртата подглава от своя страна се спира върху настъпилите структурни 

промени в Босненския викариат през ХV в., свързани със загубата на територии. Сериозен 

фактор за това са османските завоевания, но всъщност още в навечерието на 

унищожаването на Босненското кралство, викариатът преживява няколко сериозни 

сътресения. Така през 40те години на ХV в. част от неговите манастири се обособяват в 
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самостоятелен унгарски обсервантски викариат. По същото време босненските братя се 

лишават и от Апулската кустодия. Не безпрепятствено се стига и до създаването на 

далматински и дубровнишки обсервантски викариати. Наред с това, във връзка с 

османското напредване, разделение настъпва и сред францисканците в същинските 

босненски земи, като през 1514 г. се оформят два самостоятелни францискански викариата 

(впоследствие издигнати в ранг на провинции): Босна Сребърна в земите под османска 

власт и Босна Хърватска в районите, намиращи се все още под християнско управление.  

Втората глава носи заглавието „Босненските францисканци и османската 

власт ХV-XVII в.“ и нейната цел е да изясни статута на Францисканската провинция Босна 

Сребърна в Османската империя като проблема се постави в контекстта на цялостната 

османска политика към немюсюлманите и в частност към католиците. Тя е разделена на 

три подглави. Първата от тях разглежда въпроса за положението на католиците в 

Османската империя в споменатия период. То се определя на първо място от шериатските 

предписания за статута на „хората на книгата” – християни и евреи, които получават 

правото да живеят в териториите, в които господства ислямът и да почитат своята религия, 

срещу поемането на определени задължения (да се подчиняват на ислямския закон, да 

плащат поголовен данък като форма на това подчинение и да се съобразяват с редица 

рестрикции). Представени са основните теории за статута на католиците в Османската 

империя. Според една от тях те принадлежат към т.нар. арменски милет, макар и със 

значителна автономия. Тази теория търпи критика най-вече поради наличието на 

множество дискусионни въпроси по отношение на системата на милетите и 

съществуването на основателни съмнения относно нейното функциониране в завършен 

вид още от началния период на развитие на Османската империя. В съвременната 

историография се приема, че истинското изграждане на милетите като административни 

структури в Османската империя започва към средата на ХІХ в. Според другата основна 

теория католиците винаги са разглеждани като чужденци от страна на властите и техните 

права са обект на договаряне с европейските страни, които ги покровителстват. 

Католическите общности в османските земи обаче не са еднородни по състав и традиции, 

някои от тях са съставени изцяло от временно пребиваващи чужденци (предимно търговци 

и дипломати), но не малка част се състоят от местни хора, изповядващи католическата 

вяра. И чужденците, и доста от местните католици обикновено успяват да договорят 
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гаранции за своята сигурност и свобода на вероизповеданието, като за целта получават 

специални документи от централната власт, наричани и в двата случая ахднаме. В рамките 

на изложението са разгледани ахднаметата (капитулациите) на Дубровник, Галата, 

Венеция и венецианските владения, Франция и Хабсбургската империя. Стига се до 

извода, че не е възможно да се направи едно генерално заключение относно статута на 

католическото население под османска власт. Всъщност в империята няма единна 

католическа общност с общ ръководител и в най-добрия случай всяка една от тези групи е 

възприемана от властите като отделна тайфа или джамаат. Липсата на универсален 

католически представител на територията на империята е сред главните причини за 

отсъствието на единна държавна политика, приложима във всички случаи и за това всяка 

католическа общност самостоятелно договаря условията, при които може да съществува 

под властта на исляма. Всичко това определя наличието на голямо разнообразие от 

структури на католическото население и множество „частни случаи”. Въпреки това на 

територията на Османската империя могат да се разграничат два основни типа 

католически общности:  

• османски католически трибутарни поданици (гражданите на Дубровник, 

Галата, Бар, Хиос, Наксос и др.); 

• чужденци (търговци, дипломатически представители, католически 

мисионери; францисканците и поклонниците в Йерусалим). 

 

Втората подглава се спира на въпроса за статута на францисканците от Босна. 

Според традицията първопричина за привилегированото им положение в рамките на 

Османската империя е лоялното поведение, възприето от кустоса на Босненската кустодия 

и гвардиан на манастира във Фойница Анджело от Врхбосна (1420-1498), който се среща 

през 1463 г. с османския владетел Мехмед ІІ (1451-1481). В резултат на тази среща 

османският владетел издава ахднаме в полза на францисканците от Сребреница. 

Представени са различните историографски концепции относно автентичността на 

съхраняваното в манастира във Фойница ахднаме. Направен е извода, че съвременните 

изследователи не поставят въпроса за автентичността на съдържанието на ахднамето от 

Фойница. Възприета е тезата, че макар и да не е запазен историческият документ от 1463 
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г., то дадените привилегии са потвърждавани впоследствие от различни представители на 

османската власт, което следва да покаже, че съдържанието му е оригинално. Поради 

липса на документални свидетелства от епохата, са изказани  предположения относно 

причините за издаването на ахднаме в полза на босненските францисканци, като 

възможностите са сведени до три. От една страна правенето на отстъпки спрямо 

покореното население, с оглед постигането на по-висши цели и развитието на империята е 

характерният модел на управление на Мехмед ІІ. Напълно вероятно е да са подобни и 

подбудите му за даването на права на босненската францисканска провинция, тъй като 

Османската империя се нуждае от стабилност и от съхраняване на икономическите и 

военни възможности на региона. От друга страна босненската францисканска провинция е 

една монашеска организация, а според ислямската традиция, която датира от времето на 

Пророка, владетелят гарантира защита на християнските манастири. Изглежда този 

принцип не е пренебрегван и в Османската империя, където манастирите и монасите 

(независимо дали са православни или католически) имат специален статут. Наред с всичко 

това съществува вероятност издаването на ахднаме от Мехмед II в полза на 

францисканците да е свързано с разпространението на исляма сред босненското население. 

Босненски ренегати приемат религията на завоевателите и постъпват на османска служба и 

може би по един или друг начин успяват да повлияят на съдбата на родните си земи. 

Съществуват данни за немалко подобни случаи на Балканите като цяло и конкретно от 

региона.  

Въпросът за статута на босненските францисканци е разгледан в контекста на 

предоставените с ахднамето на Мехмед II права. На братята минорити се гарантира 

правото да ползват своите манастири и проповядват свободно и освен това те получават 

привилегията да приемат посетители от чужбина. Документът обаче не третира други 

въпроси и съществено се различава от ахднаметата на Галата или Бар например. Само по 

себе си босненското ахднаме не дава някакви изключителни привилегии. Те обаче 

получават развитие в издаваните през вековете впоследствие фермани от османските 

владетели в потвърждение на правата на братята минорити. Всъщност ахднамето служи 

само за основа, върху която да се получат нови гаранции за привилегии и на практика 

статутът на францисканците се допълва с течение на времето при всеки новоиздаден от 

османските власти документ и в зависимост от възникналите казуси. 
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Следващата подглава се спира върху привилегиите на православните 

религиозви институции, като целта е да се направи съпоставка с тези на францисканците. 

Макар и францисканската провинция Босна Сребърна да функционира като представител 

на Римската църква на Балканите, то за развитието на отношенията им с османската 

администрация определено влияние има установеният модел на поведение на властите 

спрямо православните институции. Османската политика към Православната църква 

започва да се оформя по времето на първите завоевания на християнски територии, когато 

новите господари влизат в контакт с представители на православната йерархия и еволюира 

с течение на времето и хода на историческите събития. Основната църковна организация 

на православните християни в Османската империя е Константинополската патриаршия, 

по чийто модел са организирани и другите православни църкви на Балканите – Охридската 

архиепископия и Печката (Ипекската) патриаршия. Поради тази причина е разгледана 

нейната история в първите години под властта на османските султани. Като важен елемент 

на взаимоотношенията на Православната църква с османските власти се очертава 

практиката за издаване на султански берати при издигането на йерарси, които определят 

техните права и задължения по подобие на държавните служители. По отношение на 

статута на босненската францисканска провинция е важно да се отбележи, че нито един от 

нейните предстоятели не получава подобен берат през целия период на османска власт. 

Това само по себе си означава, че провинция Босна Сребърна е с по-ограничени права на 

институционално ниво, т.е. нейните ръководители не са признати официално като 

ръководители на самостоятелна църковна единица подобна на патриаршията. Босненските 

францисканци обаче имат правото да управляват своята провинция според установените 

традиции и тя очевидно се ползва с вътрешна автономия.  

Разгледан е въпросът за споровете на францисканците от Босна с 

представителите на Православната църква по отношение на църковната юрисдикция. 

Наличието на проблем във взаимотношенията им е засвидетелстван още по времето на 

Баязид II (1481-1512) и остава актуален напрактика през целия османски период. 

Основните искания на православното духовенство са свързани с плащането на църковни 

данъци и такси от страна на католическото население и францисканските свещеници. 

Братята минорити се противопоставят решително на практиката тези задължения да се 

прехвърлят и върху католическото население, която възприемат като опит за собственото 
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им подчиняване на православната йерархия. В търсене на справедливост и в качеството си 

на свещеници на католическото население, те се обръщат към османските власти и 

обикновено получават решения в своя полза. Православната църква обаче приема, че 

босненските духовници, както и католическото население в северозападните Балкани се 

намират под нейна юрисдикция, макар  във втората половина на XV и първата половина на 

XVI в. въпросът с църковната юрисдикция в тези земи да не е много ясен. В същото време 

съществуват  сведения, според които поне през ХVII в. османските власти приемат 

босненските францисканци за подопечни на патриарха.  

Францисканската провинция Босна Сребърна все пак е монашеска институция и 

вероятно е възприемана от османските власти най-вече като такава. Ето защо с оглед 

изясняване на статута и привилегиите, които притежават босненските братя е направена 

съпоставка с положението на православните манастири и манастирски общности на 

Балканите. Но ако в отношението на османската администрация към отделните 

автокефални православни църкви се установява принципно еднакъв подход, то не така се 

развиват нещата при манастирите, които представляват относително самостоятелни 

църковни единици. Разгледани са казусите с манастирската общност на Света гора (Атон) 

и Рилския манастир като примери за монашески структури с привилегирован статут в 

Османската империя. Като цяло православните манастири запазват ако не всички, то поне 

част от притежаваните преди османското завоевание имоти и се радват на 

привилегировано положение, което в повечето случаи се изразява в различни данъчни 

облекчения. Те също така преживяват и сътресения, което важи в еднаква степен както за 

Света гора, така и за малките и не толкова известни обители. Своеобразна повратна точка 

в тяхното развитие под османска власт е практиката на „продажба на църкви и манастири” 

по времето на Селим ІІ (1566-1574), свързана с политиката му на реорганизация на 

манастирската собственост.  

По отношение на босненските францисканци и техните манастири, основен 

елемент на привилегированото им положение в първите векове на османското владичество 

най-вероятно също са данъчните облекчения, макар и наличната информация за това да не 

е достатъчна. Всъщност статутът им не е категорично определен, а отношението на 

властите към тях варира и зависи повече от конкретната ситуация. Най-вероятно поради 
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липсата на единна политика на Османската империя спрямо католиците в нейните 

граници, в босненския случай се получава една симбиоза между практики, прилагани 

спрямо католическите общности и други, характерни за православните църковни 

институции. Основните привилегии на босненските францисканци на практика се 

уточняват с издаването на всеки нов султански ферман и могат да се сведат до следните 

основни положения: имат правото да проповядват свободно, да бъдат посещавани от 

чуждестранни духовници, да ползват известни данъчни облекчения, тяхната провинция е 

независима религиозна институция от Православната църква. Въпреки това всички тези 

права са непрекъснато оспорвани и изискват ново потвърждение. В крайна сметка това 

навежда на мисълта, че явно основният елемент на привилегированото положение на 

францисканците в Османската империя се изразява в самото притежаване на ахднаме от 

времето на Мехмед Завоевателя, което доказва тяхната лоялност към властта и им дава 

основание да искат нови придобивки от всички следващи султани. 

Третата глава е озаглавена „Босненските францисканци и Римската църква 

(ХV-ХVІІ в.)“ и цели да представи дейността на босненските братя в контекста на папската 

политика на Балканите в посочения период. Главата се състои от пет подглави, като 

първата от тях разглежда въпроса за състоянието на католицизма през ХV-XVI в.  

Изложени са започналата през ХIV в. криза в Католическата църква, свързана с 

Авиньонски плен на Папството (1309-1377) и последвана от Великата схизма (1378-1417), 

най-съществената последица от които е значителното ограничаване на папското влияние, 

засилване на критиките срещу неговото всевластие и същевременно зараждане на 

движение за реформиране на Църквата отвъртре. От началото на ХVІ в., критиката се 

увеличава, а срещу нередностите в Католическата църква се надига мощно движение, 

останало известно в историята като Реформация. Реформацията нанася сериозен удар не 

само върху престижа на Папството, но и върху цялостната организация на Църквата, която 

губи значителни територии за сметка на разпространяващите се протестантски учения. 

Големите надежди за разрешаване на нейните проблеми се възлагат на Тридентските 

събори (1545-1563) г. Най-важните последици от взетите решения са изясняването на 

религиозните доктрини и реорганизирането на църковния живот. Същевременно краят на 

Тридентските събори поставя и началото на провеждането на една многостранна 

реформена програма. Една от най-важните последици от тях е възобновяването на 
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мисионерската дейност на Римската църква. С това обаче се увеличава и необходимостта 

от създаването на една институция, която да събира предоставяната информация за 

мисионерските територии, да планира работата и организира изпращането на нови мисии. 

Ето защо втората подглава е посветена на основаването, институционалното изграждане и 

дейността на Конгрегацията за пропаганда на вярата, която от 1622 г. насетне поема 

ръководството на католическите мисии по света.  

Следващата подглава е посветена на папската политика на Балканите през 

втората половина на ХVI и през XVII в. и свързаната с нея дейност на босненските 

францисканци. Изложението започва с представяне състоянието на католическата 

йерархия в Западните Балкани в посочения период. Проследено е развитието на римските 

църковни структури в този район и промените, които настъпват с идването на османците. 

Основна последица е, че в земите под властта на султана на практика се разпада не само 

диоцезийната организация, но и католическата енорийска мрежа. Изглежда единствено в 

Босна остават значителен брой енорийски свещеници, като тази роля е изпълнявана от 

францисканците. Босна Сребърна задълго е и единствената организация на католически 

религиозен орден, развиваща дейност в османските земи. Тя дори разширява своите 

предели в османските владения по далматинското крайбрежие, а също в северна и 

северозападна посока, където създава нова мисионерска територия в бившите унгарски 

територии.  

Специално внимание е отредено на провеждането на тридентските реформи на 

Балканите. Възобновяването на засиления интерес на Папството към католическото 

население на Балканите се явява резултат от решенията за възстановяването на позициите 

на Римската църква в обхванатите от Реформацията европейски страни, както и за 

ограничаване на разпространението на протестантските учения в нови райони. Светата 

столица предприема инициативи за подпомагане на старите местни католически 

общности, но също така и за „връщане” на еретиците и схизматиците в лоното на 

Католическата църква. Засиленият интерес на Римската курия към Балканите се проявява 

най-напред именно в изпращането на апостолически агенти, които да съберат информация. 

Тяхна основна задача е да проучат състоянието на католицизма в земите под османска 

власт, а също и възможностите за неговото развитие. Разгледани са първите акции в тази 
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посока, осъществени по времето на Григорий ХIII (1572-1585). Наред с това са проследени 

папските инициативи за сключване на уния с православните църкви в края на ХVI и 

началото на XVII в.  

Много важна следтридентска задача за Римската църква става възстановяването 

на католическата йерархия. Вследствие на османското напредване всички епископи се 

оттеглят от завоюваните територии и се установяват в земите, останали под християнска 

власт. Епископите, чиито диоцези се намират в османските земи, но които пребивават в 

границите на Хабсбургската империя, са назначавани от императора. Тази практика не е 

одобрявана от Рим и всъщност е продължение на многовековния спор между Църквата и 

императора относно правомощията им спрямо духовенството. Светата столица започва да 

назначава апостолически администратори на епископиите или мисионерски епископи, 

които да резидират в покорените от османците земи. За първи път подобен епископ се 

назначава за диоцеза на Босна, като избраният за подходящ за този пост е сред членовете 

на провинция Босна Сребърна. Но наред с Босна, са му поверени и всички територии под 

османска власт където няма резидиращ епископ. От началото на ХVІІ в. той вече не е 

единствен, а започват да се възстановяват и други диоцези. Въпреки че повечето от 

определените от Рим епископи в османските земи са избирани от редовете на босненските 

францисканци, това не пречи често да се стига до конфликтни ситуации между тях. 

Всъщност назначаването на епископи внася смут в дейността на босненските братя и 

отнема от предстоятелите на провинция Босна Сребърна монопола върху осигуряването 

грижа за католическото население под османска власт. Основният спорен въпрос в 

отношенията на францисканската провинция с диоцезийната власт е именно за 

определянето на енорийските свещеници.  

Специално внимание е отделено на дейността на францисканците от Босна след 

основаването на Конгрегацията за пропаганда на вярата. Първите стъпки на новата 

Конгрегация са свързани със събирането на информация за мисионерските райони, като 

изпраща нарочни визитатори. Една от важните последици е, че се прави реорганизация на 

католическата йерархия в османските земи, като се назначават нови мисионерски 

епископи. Макар и замисълът на новата организация на мисионерските църковни 

структури да е добър, големият пропуск е, че не се определят ясно границите между 
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отделните диоцези и правомощията на епископите. Освен това босненските францисканци 

продължават да са важен фактор в тези земи, а те все така отказват да се примирят с 

епископските права и активно се намесват в споровете за църковна юрисдикция. Така още 

от самото начало ръководената от Пропагандата организация на католически мисии в 

земите под османска власт е съпътствано с множество раздори. Наред с това 

францисканците влизат в открити конфликти и с представители на други религиозни 

ордени, които идват като мисионери в земите под османска власт. Един от големите 

проблеми, пред който се изправя Конгрегацията за пропаганда на вярата в своята дейност 

на Балканите, е твърде заплетения спор за притежаването и обслужването на 

католическата църква в Белград. Той продължава повече от тридесет години (1612-1643) и 

засяга различни интереси, доколкото в него са намесени епископите, босненските 

францисканци, йезуитските мисионери, Дубровнишката република, нейната търговска 

колония в Белград, босненските търговци в града, а също и османските власти, които 

накрая вземат окончателното решение.  Разочарованието на Конгрегацията от босненските 

братя идва от нежеланието им да сътрудничат за изграждането на новата мисионерска 

църковна структура. За тях основен проблем продължават да са отношенията им с 

епископската власт и стремежът им да защитят на всяка цена своята независимост. Освен 

това францисканска провинция не успява да запази и единодушието сред братята и се 

стига до вътрешно разединение.  

Четвъртата подглава е посветена на мисиите на братята минорити от Босна. Тя 

от своя страна е поделена на няколко дяла. Първият от тях разглежда въпроса за 

францисканската мисия в българските земи от края на ХVI и през XVII в. Мисията е доста 

успешна доколкото поставя началото на възраждането на католическата дейност в тези 

райони, която достига истински разцвет през ХVII в. Наред с това заема важно място в 

историята на българския народ. Благодарение на францисканската мисия се стига до 

създаването на местна католическа йерархия и оформянето на истински български 

интелектуален елит, който освен че осъществява чисто религиозна пропаганда за 

разширяване пределите на католицизма, оглавява едно движение за духовно и дори 

политическо възраждане на българите.  
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Наред с основните моменти на българското католическо движение през XVII в., 

са разгледани и някои търсещи своите отговори въпроси. Такива например са причините за 

основаването на босненска францисканска мисия в българските земи, както и характерът 

на връзките на българските католици с Босна. Това от своя страна е пряко свързано и с 

въпроса за произхода на българските католици. Основната теория свързва католическото 

население в българските земи със заселилите се в района на Чипровци още в 

предосманския период немски рудари, наричани саси. Съществуват обаче и хипотези за 

автохтонен (български) произход на чипровското католическо население. Наред с това 

битува и теорията за родствени връзки между чипровските родове и босненската кралска 

фамилия Котроманичи. Обединяваща черта на католиците в босненските и българските 

земи е общият поминък – рударството.  В тази връзка има хипотеза, според която 

католиците в Чипровско са преселници от рударските селища на Сърбия и Босна и са 

целенасочено заселени тук от османските власти. Разгледани са и хипотетичните 

възможности за наличие на връзки между представителите на определяната като 

еретическа босненска църква и българските богомили, а също и с павликяните от ХVII в.  

Босненска францисканска мисия в българските земи е организирана за първи 

път през ХIV в. по времето на унгарската окупация на Видин. Трудно е обаче да се каже 

доколко съществува истинска приемственост между францисканските мисии от ХIV и от 

края на ХVI в., най-вече защото що се отнася до българските земи, сведенията за местно 

католическо население приключват след края на унгарската окупация през 1369 г. и се 

възобновяват едва през 1595 г. Не е изключена обаче възможността да са поддържани 

някакви контакти, още повече, ако се приеме теорията, че в българските земи в този 

период се заселва босненско население по една или друга причина. Изпращането именно 

на босненски монаси в българските земи в края на ХVІ в. обаче има и едно доста по-

прозаично обяснение и то се дължи на факта, че от църковно-административна гледна 

точка, Босна и България се намират под общото управление на антиварския архиепископ. 

В същото време Босненската францисканска провинция със сигурност пази спомена за 

някогашната дейност в българските земи. Наред с това към края на ХVІ в., когато тя 

разширява своите територии, осигурявайки пастирска грижа в покорените от османците 

територии в Западните Балкани, изглежда е било съвсем естествено да осигури свещеници 

и за българските католици. Впоследствие, макар и францисканската мисия в българските 
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земи да придобива български характер и относителна самостоятелност, по всичко личи че 

връзките с провинцията-майка не са прекъснати. Тази обвързаност обаче е важна, защото 

именно благодарение на нея, българските католици от ХVІІ в. се оказват част от една 

голяма, мултиетническа и трансгранична католическа общност на Балканите, обусловена 

от дейността на босненските францисканци.  

Друга мисионерска територия на босненските францисканци е т.нар. Османска 

Унгария (с което в случая се обозначават  всички територии на средновековното унгарско 

кралство, които попадат под властта на султана). От бившите унгарски владения 

босненските францисканци проникват най-напред в Славония не само поради 

географската близост, но и поради етническия състав на района, където населението е 

преимуществено славяноезично (хърватско). През втората половина на ХVI в. те 

осигуряват душепастирската грижа за католиците в тези земи, където основават три 

манастира (във Велика, Нашице, Шаренград). Първата мисия в Османска Унгария, 

ръководена от Конгрегацията за пропаганда на вярата е организирана в района на 

Темешвар (в Банат) от босненските францисканци. Мисията не се развива 

безпрепятствено. Раздори има и между самите мисионери, а техни сериозни конкуренти са 

йезуитите. Въпреки трудностите, скромната францисканска мисия в темешварско се оказва 

доста активна и бележи значителни успехи. В резултат на нейната дейност се строят нови 

църкви, а католицизма приемат стотици хора. Важно е да се отбележи обаче, че 

босненските братя бележат успехи предимно сред славяноезичното население, което ги 

приема за свои свещеници. През ХVII в. освен в темешварско босненските францисканци 

имат своя мисия и се грижат за католическото население в Буда и Пеща. 

Босненска францисканска мисия се организира и в автономното княжество 

Трансилвания. През ХVI в. Римската църква губи своите позиции в района и на практика 

ограничава своето влияние единствено до земите на подкрепящите я секелски (унгарски) 

фамилии. Босненски братя са изпратени като свещеници и мисионери в княжеството в 

отговор на молба на местни аристократи. Францисканската мисия в Трансилвания има два 

основни центъра – в манастирите в Чикшомьо и Микхаза, които се обединяват през 1640 г. 

в самостоятелна кустодия. Дейността на мисията е белязана от острата конкуренция за 

ръководството на манастирите и кустодията между унгарските францисканци от 
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Салваторианската провинция и босненските братя. Мисията на босненските францисканци 

в Трансилвания не е голяма по размери, но има немалко значение за съхраняването на 

католицизма в иначе преимуществено протестантското княжество. 

Доминиращата религия във Влашко е православието и само на отделни места 

има католическо население. Францисканската мисия там е организирана от българските 

братя. Манастири и църкви са поддържани в Търговище и Къмпулунг, а в Букурещ – един 

малък параклис. В Молдова обаче ситуацията е различна и макар и мнозинството от 

населението да изповядва православието, там има значителни групи католици и дори цели 

католически селища. Реформаторските течения обаче не подминават и този район и 

поради тази причина Молдова също става обект на католическа мисионерска дейност. 

Францисканската мисия в Молдова е основана и е пряко свързана с дейността на 

марцианополския архиепископ, босненеца Марко Бандулович. Той установява своята 

резиденция в Бакъу и това става причина там да се организира мисия на босненски и 

български францисканци. Францисканската молдовска мисия се сблъсква със сериозни 

проблеми, причинени от страна на конкурентни католически институции. Наред с това, 

подобно на ситуацията в Трансилвания, сериозен проблем за духовната и проповедническа 

дейност на босненските и българските францисканци е езикът. В крайна сметка 

францисканците не успяват да се задържат трайно в Молдова и след смъртта на Марко 

Бандулович, те се установяват в Трансилвания. 

Последната подглава е посветена на практиките и резултатите от 

мисионерската дейност на босненските братя. Както всички католически мисии по света, 

така и тази на францисканците от Босна трябва да се съобразява със спецификите на 

местните условия. Важна характеристика на териториите, в които проповядват, е 

религиозното разнообразие. Мисионерската дейност на францисканците от Босна се 

развива в няколко направления. На първо място те работят сред католическото население 

на Западните Балкани, останало без свещеници, като изцяло поемат пастирските 

задължения. Като следваща посока на развитие, те полагат усилия за разпространение на 

католицизма сред протестанти и сред еретици. Наред с това не пропускат възможността да 

проповядват сред православното население, а също така има случаи на привличане към 

римската вяра и на мюсюлмани. Наличието на религиозен синкретизъм, необразоваността 
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на местното население и другите специфики на условията, в които работят принуждават 

францисканците да проявяват гъвкавост в своята мисионерска дейност. Те трябва да се 

приспособят, да изработят специална стратегия на работа и нерядко да използват 

нетипични методи и средства за католическа пропаганда. Важна особеност на 

францисканците от Босна са близките им отношения с османците, често дължащи се на 

роднински връзки. Те помагат на братята в различни ситуации – когато се налага да бъде 

издействан някой документ от страна на властите или пък за спечелване на преимущество 

пред дошли отвън мисионери, а нерядко се използват във вътрешните борби за власт в 

провинцията. Наред с чисто религиозната им дейност, съществуват сведения и за 

участието на техни представители в различни антиосмански инициативи.  

В заключението на дисертационния труд се обобщават основните изводи от 

направения анализ на достъпната литература и изворов материал. Зависещата от 

цялостната политика на Османската империя към немюсюлманите босненска 

францисканска общност се оказва със специфичен статут. Той се определя на базата на 

гарантираните от Мехмед Завоевателя привилегии в дареното през 1463 г. ахднаме и 

издаваните и впоследствие въз основа на него султански фермани, потвърждаващи и 

допълващи дадените права. Гарантирането на определени привилегии посредством 

издаването на ахднаме е характеристика на османската политика, която се проявява и в 

отношенията им с други католически общности. Направената съпоставка между статутите 

на тези общности показва, че босненското ахднаме се различава съществено от останалите, 

гарантирайки единствено правото на присъствие и дейност на францисканците в земите 

под османска власт. Всъщност в Османската империя няма единна политика към 

католиците в нейните граници и тя се оформя в зависимост от различни фактори.  

За определяне статута на босненската францисканска общност в Османската 

империя съществено значение има и отношението на властите към православните 

религиозни институции. Провинция Босна Сребърна вероятно е възприемана от 

държавната администрация като църковна структура, но със сигурност има по-ограничени 

права спрямо Православната църква. В същото време босненските братя в много 

отношения се ползват с права, сходни с тези на православните монаси и манастири. 

Вероятно това дава основание на православната йерархия да предявява претенции към 
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католическото население и неговите свещеници – францисканците. Съществува 

вероятността тези претенции да са били възприети от страна на османската 

администрация.  

Присъствието и дейността на францисканците от Босна в земите под османска 

власт е пряко свързано с балканската политика на Римската курия. Тя обаче не е 

постоянна, а претърпява промени под въздействието на различни фактори. Важен момент  

в нейното развитие са проведените Тридентски събори и иницирането на широка 

реформена кампания. С това е свързано и началото на нов етап във взаимоотношенията на 

францисканците от Босна с центъра в Рим. Тези подновени взаимоотношения обаче не 

вървят гладко. В продължение на векове босненските братя от Ордена на Св. Франциск са 

монополист в религиозния живот на местните католици, което е уникално явление не само 

за Балканите, но и за каноните на Римската църква. С основаването на Когрегация за 

пропаганда на вярата през 1622 г. под неин непосредствен контрол минават всички 

католически мисии, включително и босненската. За францисканците това е събитие с 

двояко значение. От една страна то предизвиква нови конфликти по въпроса за техните 

правомощия (с центъра в Рим, с диоцезийната власт, с други мисионери), но в същото 

време съдейства за разрастването на мисионерската дейност, благодарение на която през 

ХVІІ в. босненската францисканска провинция достига най-голямото си териториално 

разширение. 

В резултат на направеното проучване бе установено, че босненските 

францисканци са сред най-активните католически мисионери на Балканите. Те започват 

целенасочено да развиват такава дейност към средата на ХVІ в. като инициативата за това 

не идва от Рим. Важен фактор за разрастването на босненската францисканска мисия се 

оказва османската експанзия и съпътстващите я етнически размествания (преселването по 

различни причини на славяноезично население в земите на север от р. Дунав). 

Впоследствие босненските братя проникват дълбоко навътре в териториите на т.нар. 

Османска Унгария, в Трансилвания и дори във Влашко и Молдова. Много успешна е 

мисията им в българските земи, където поставят началото на разцвета на българското 

католическо движение през ХVІІ в. Причините за постигнатите мисионерски успехи 

трябва да се търсят в спецификите на францисканската стратегия. В своята 
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проповедническа дейност братята разчитат на директния контакт с населението, на 

убеждаването чрез личния пример, на миролюбивите методи и съобразяване с 

особеностите на местните традиции. Техните мисии обаче се радват на определени и 

трайни успехи предимно в териториите със славяноезично население (в някои райони на 

Османска Унгария и в българските земи), докато в Трансилвания и Молдова срещат 

сериозни трудности, на първо място поради езиковата бариера, която пречи на 

комуникацията с местното унгарско католическо население.  Основният резултат - 

функционирането на католическа мрежа, пряко подчинена на Рим и без център на 

Балканите. Това позволява български мисионери да проповядват в Трансилвания, 

босненски – в Молдова и т.н. Тя съдейства за поддържането на контакти между тези 

райони, свързани от общата им католическа принадлежност и присъствието на 

францисканската провинция Босна Сребърна. Не случайно българските католици, бегълци 

от Чипровци и околностите, намират убежище в Банат и Трансилвания. Тези многобройни 

и трайни връзки, провокирани и от политически причини, доразвити през десетилетията 

след въстанието, са частично изследвани и очакват бъдещи проучвания, които биха 

осветлили редица въпроси свързани с функционирането на католическите институции на 

Балканите и техните общности през Османския период.  
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