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Изгубеният Свиленград

20. серия от поредицата "Изгубеният Свиленград"

Митрополит Герасим
пада ранен в Струмица
Цели 20 години роденият в Свиленград народен пастир води българите в Македония

През 1880 г. екзарх Йосиф се връща в Цариград
и започва активна дейност по изграждане на екзар-
хийското управление. Той подава до правителството
молба след молба, за да получи право да изпрати ду-
ховни началници в епархиите на Охрид, Велес и Ско-
пие, които имат български владици преди Руско-тур-
ската война. Чрез т. нар. истилями (допитвания)
населението в Дебърско, Струмишко и Кукушко съ-
що изявява волята си да премине на страната на
Екзархията. Високата порта обаче не бърза да удов-
летвори исканията на българите и непрекъснато въз-
препятства изпращането на екзархийските архиереи.
Започва една дълга игра на отлагане, забавяне и отк-
лоняване - обикновена практика в системата на ос-
манското управление.

Задачата на екзарх Йосиф, посочена в едно него-

Едно огнище с бу-
ен пламтящ огън е имал
в сърцето си митропо-
лит Герасим. Живо-
тът му е верига от епи-
чески борби за опазва-
не на духа на българс-
кия народ. Ро-
ден е на 5 ок-
т о м в р и
1860г. в Мус-
тафап аша
(Свиленград)
със светско
име Георги
Байрамов .
Първоначал-
ното си об-
разование по-
лучава в род-
ния си град.
През 1874г.
з а в ъ р ш в а
к л а с н о т о
училище в
града, в кое-
то главен
учител е Пе-
тър Стан-
чов, след кое-
то се хваща
на занаят, за
да изхранва
семейството
си.

Негово-
то ученолю-
бие го отвеж-
да през 1883г.
в Одринско-
то свещени-
ческо учили-
ще. Младе-
жът иска да
се отдаде на
обществена дейност и
гори от желание да вло-
жи всичките си сили, "за
да е полезен на своя по-
робен и измъчен народ".
На 17 август 1886г. Ге-
расим е ръкоположен в
йеродяконски чин. Той
открива желанието си
да продължи своето об-
разование на екзарх Йо-
сиф, който добре поз-
навал способностите
на младия свещеник.
Още същата година Ге-
расим получава стипен-
дия и се отправя за Ки-
ев, където постъпва в
духовна семинария.

През 1889г. той за-
вършва успешно следва-
нето си и се завръща в
Цариград, за да получи
назначение за законоучи-
тел в Солунската гим-

во писмо до самоковския митрополит Доситей, е
да придобие ведомство в смесените епархии, ос-
порвани от Патриаршията, което да прибере под
крилото си всички българи във вилаетите на Ев-
ропейска Турция. Правото си Екзархията основа-
ва на историята, фермана и етнографията. Бъл-
гарската митрополия в Струмица (днес в югоиз-
точните части на Македония) е учредена със сул-
тански берат, издаден през 1897г. За първи неин
предстоятел е назначен митрополит Герасим. По
това време християнското население в града се
състои от 1800 българи екзархисти и 4400 българи
патриаршисти. В условия на непримирима борба
срещу елинизаторските усилия на гръцките влади-
ци Герасим изгражда основите на българската цър-
ква и българското училище.

Митрополит Герасим
назия и дякон при бъл-
гарската църква. В Со-
лун учителят се преда-
ва всецяло на своята
работа. Похвалната му
дейност е възнаградена
- през есента на 1891г.

Герасим е ръкоположен
в йеромонашески сан,
като при това е издиг-
нат за председател на
българската църковна
община в Битоля. След
три години става ар-
химандрит. В края на
декември 1897г. Св. си-
нод на Българската пра-
вославна църква в със-
тав: председател Него-
во Блаженство екзарх
Йосиф и двама пълно-
мощници на синода - ви-
сокопреосвещените вла-
дици Доростолски и
Червенски митрополит
Григорий и Врачански
митрополит Констан-
тин, държат заседание
в екзархийския дом в
Цариград. Като имат
предвид, че турското
правителство е издало

вече берат за назнача-
ване на митрополит на
Струмишката епархия,
те прогласяват Гера-
сим за владика.

Митрополит Ге-
расим отива в Македо-
ния, когато гръцката

пропаганда се шири и
омаломощава народно-
то съзнание на българи-
те. Струмица в годи-
ните на църковната
борба не остава назад,
поради което е една от
близките прицелни точ-
ки на Фенер. Затова е
трябвало да се поло-
жат изключително го-
леми грижи да се запа-
зи българското населе-
ние от открито изра-
зените домогвания на
гърците.

Новият митропо-
лит  е принуден да ра-
боти при много тежки
условия. В края на 19
век голяма част от
местните жители се
гърчеят. Гърците имат
великолепно устроена
базилика и уредени учи-

лища, докато българи-
те не разполагат с поч-
ти нищо. Със своята
прозорливост Герасим
схваща, че истинска
промяна може да нас-
тъпи чрез просвета и
полага много усилия да
тласне учебното дело
напред. Редом с образо-
ванието се прави всич-
ко необходимо българи-
те, проникнати от
един дух, тежнения и вя-
ра, да се сплотят под
лоното на църквата. С
умение и такт, позна-
ващ добре психология-
та на тур-
ците, влади-
ката моли
Високата
порта за
ферман , с
който да се
разреши изг-
раждането
на български
храм в
Струмица.
Все със съ-
щата цел
той отпра-
вя прошение
и до руския
император-
ски посла-
ник в Ца-
риград да се
застъпи за
справедли-
вите иска-
ния.

Г е р а -
сим не изчаква издава-
нето на фермана. Тай-
но с няколко души нощ-
но време се стъкмява

параклис в българско-
то училище. В този
малък храм надарени-
ят с ораторски дар-
би митрополит извър-
шва богослужения.
Постепенно българска-
та община се разрас-
тва и печели все по-
вече привърженици.
След Илинденското
въстание районът на
Струмица е атакуван
от въоръжените чети
на Хилми паша. Изда-
дена е заповед предс-
тавителят на екзар-
хистите да бъде убит.

На 16 март 1904г. гър-
комани стрелят по Ге-
расим, когато той се
разхожда в двора на

Кръст или
револвер

Ако не беше станал духов-
ник, той е щял да бъде войвода,
казват за Герасим Струмишки.
През 1907г. владиката е поста-
вен от властите под домашен
арест. Турската полиция не пус-
ка никого при него. Въпреки заб-
раната селяни от близките села
в пазарни дни се тълпят пред
вратата на митрополията. То-
ва не се харесва на полицейския
началник. Един ден той влиза в
кабинета на архиерея и му на-
режда да излезе и заповяда на се-
ляните повече да не идват в
митрополитския конак. Герасим
се изправя, вади револвер и от-
сича със силен глас: "Дишаръ, кьо-
пек!" (Вън, куче!). Смаян, поли-
цейският мюдюрин напуска.

Печатът на
Герасим  Струмишки

Християнски празник в Битоля, 1902г.

митрополията. Владика-
та оцелява, макар и за-
губил много кръв от ра-
ните си. Покушението не
възпира изграждането на
българския храм и не из-
плашва духовния водач
на българите. Напротив
- с още по-голяма сме-
лост и ревност архиере-
ят продължава да рабо-
ти за народното дело.

Следващата негова
стъпка е да отстрани
околийския управител,
който не може да се при-
мири с все по-увеличава-
щата се българска общ-
ност и се опитва да въз-
пре възхода и. Герасим
преценява, че със сила не
може да сломи своя про-
тивник. Ето защо изпол-
зва хитрост. Той напис-
ва писмо до Цариград, с
което благодари на пра-
вителството, задето му
е изпратило за каймака-
мин един добър човек, от-
насящ се извънредно бла-
госклонно към всичко
българско и  закрилник на
вероподаното българско

Струмица, общ изглед. Пощенска картичка


